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Dergicilik ve Akademik Dergicilik
D. Mehmet DOĞAN

Dergicilikle alâkamız yarım asrı geride bıraktı. Orta okulda bazı dergileri takip etmekle
işe başlamıştık. İlk yazılı eserlerimiz liseli yıllarımızda dergilerde yayınlanmış ve
nihayet Türkiye’nin önemli bir fikir dergisinin yeni bir yayın dönemini başlatarak
süreci tamamlamıştık.
O tarihten itibaren yine dergilerle ilgilenmeye, dergilerde yazmaya devam ettik. O
yıllarda akademik dergiler çok nâdirdi ve ancak bazı köklü yüksek öğretim kurumları
tarafından yayınlanırdı. Bu anlamda hatırımdan çıkmayan, kütüphanemde bazı
sayılarını sakladığım, İktisat Fakültesi Mecmuası, Hukuk Fakültesi Mecmuası,
Sosyoloji Dergisi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi bu tür yayınların en belli
başlıları idi. İlk üç dergi, İstanbul Üniversitesi’nin yayınıdır, sonuncusu ise Ankara’ya
taşınarak Ankara Üniversitesi bünyesine alınmış olan bir fakültenin dergisidir.
Bunlara belki Tarih Enstitüsü Dergisi, Türkiyat Dergisi ve Belleten de eklenebilir.
Bu dergilerin yayın devirleri (periyod) hakkında bir şey söylemek zor. Yılda birkaç
tane, fakat gayri muntazam çıkanları olduğu gibi, bazı yıllar hiç yayınlanmayanları
da vardı.
Türkiye’de yüksek öğretimin yaygınlaşmasına paralel olarak akademik dergi
yayıncılığına da ihtiyaç artmış, bununla birlikte üniversitelerimiz dergi yayıncılığında
ciddi bir gelişme sağlayamamışlardır. Yukarıda zikredilen ve gerçekten kaliteli sıfatını
hak eden dergilerin yanında, 1980’lerden sonra yayınlanan üniversite dergileri çok
kifayetsiz kalır. Buna rağmen, üniversite sayısı artmaya devam etmekte, akademik
personel de aynı hızla çoğalmaktadır. Bu hususta ortaya konulan kriterler, akademik
dergi yayıncılığını teşvik hatta tahrik etmiştir. İki binli yıllarda akademi dışına
akademik dergiler çoğalmaya başlamış, hatta akademik unvan alma ihtiyacı içinde
olan kalabalık bir kitlenin varlığı bu alanı ticarileştirmiştir.
İşte Türkiye Yazarlar Birliği’nin akademik bir dergi çıkarma macerası böyle
bir dönemde başlar. Üniversite dergilerinin kapalı devre yayıncılığı dışında
olduğu kadar, piyasanın ticarileşmiş dergiciliğinin de dışında bir dergicilik
anlayışı ile TYB Akademi dergisi yayınlanmaya başlanmıştır.
Bu tarz bir derginin yayınlanması konusunda karar vermemiz epeyce
sürüncemede kaldıktan sonra mümkün olmuştur. Bu konuda ısrarcı olan
gençlere, derginin yükünü üstlenmeleri halinde böyle bir işe girişebileceğimizi
7
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şart olarak ortaya koymamıza rağmen birkaç sayı sonra gençler arasındaki
ihtilaflar, dergi yükünün omuzlarımıza binmesine yol açmıştır. Neyse çok uzun
sürmeyen bu dönemden sonra, gençlerin sorumluluğu altında TYB Akademi’yi
yayınlamaya devam ettik. Yayınını yönetme sorumluluğunu üstlenen genç
arkadaşlarımız birkaç yılda bir nöbeti yeni arkadaşlara devrederek dergiyi
sürdürüyorlar.
Dergimiz başlangıçta konu ağırlık olarak düşünülmüştür. Nitekim Gazali’den
başlıyarak bazı büyük şahsiyetlerle ilgili sayılarla birlikte, konu ağırlıklı
sayılarımız da olmuştur. Son sayılarımızda konu dışı yazılara da yer vererek bu
husustaki tavrımızı ortaya koymaya çalıştık. Bir sosyal ilimler dergisi olarak
çeşitli alanlarla ilgili makalelere yer vermenin gereğine inanıyoruz. Elbette bu
konu ağırlıklı yayından tamamen vaz geçtiğimiz anlamına gelmiyor.
Bu 33. sayımız. Böylece 11. yılımızı tamamlıyoruz, bu sayıda hem günümüzle
doğrudan ilgili makaleler yer alıyor, hem de geçmişten günümüze doğru
seyreden konularla ilgili yazılar bulunuyor.
Malûm, kovid/taçkıran salgınında ikinci yılı tamamlamak üzereyiz. Konuyla
ilgili makalede, dönemin bir zarureti haline gelen çevrimiçi öğretim ele
alınıyor. Benim dikkatimi çeken husus, bu dönemde müstakil evlerde yaşayan
öğrencilerin salgın sırasında apartmanlarda yaşayanlara göre kendilerini daha
serbest, güvenli ve verimli hissettiklerinin ortaya çıkması. Bu sonuç, aslında
büyükşehirlerde gittikçe güçleşen müstakil evlerde hayat sürme hedefinin
akıldan çıkarılmaması gerektiğini gösteriyor. “Modern ve gelenekselin
birlikteliği: İsmail Habip Sevük’ün Sümer Kent ideali ve Safranbolu Antep
sokağı mekânsal kültürü” makalesi ise yakın dönemde taşrada bu meseleye
çözüm bulma cabalarından birini gözler önüne seriyor.
Ego sistemden eko sisteme çevre bilincine yönelik dinî referanslar, Dayton’dan
sonra Bosna’da etnik çatışmanın aldığı şekli inceleyen yazılar, bugünümüzle
ilgili metinler.
Anadolu Selçuklu medrese mimarisinin gelişim sürecinde merkezileşmenin
rolü ve etkileri ise tarihimizle ilgili bir hatırlatma. Türklerin 11. yüzyılda
İslâm âleminde birliği sağlamaları, merkezî otoriteyi tesis etmeleri, cihan
hâkimiyeti mefkûresi ve bunun mimariye yansıması gibi daha kapsamlı bir
çerçeveye oturtuluyor. Üniversite öğrencileri, sigara ve dini yasak, Osmanlı
döneminde Mostar vakıfları üzerinde üçüncü sektör sorgulaması bu sayının
yazıları arasında yer alıyor.
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Modern ve Gelenekselin
Birlikteliği: İsmail Habip Sevük’ün
Sümer Kent İdeali ve Safranbolu
Antep Sokağın Mekânsal Kültürü
The Coexistence of the Modern and the Traditional: İsmail Habip Sevük’s
the Sumer City Ideal and the Spatial Culture of Safranbolu Antep Street
Meltem Özkan ALTINÖZ*
Öz
Birbirlerine yakın mesafede konumlanan Safranbolu ve Karabük iktisadi
ve kültürel çatışmaların yaşandığı bir ikilemler atmosferine sahiptir. 20.yy
başlarında Osmanlı konut dokusuna sahip Safranbolu gelenekseli simgelerken,
bir köy yerleşim alanından modern kent kurgusuna evrilen Karabük ise Modern
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir teknoloji ve prestij işi olarak modernleşme projesinin
önemli bir hamlesi olur. Jeopolitik yakınlıkları nedeniyle mecburi bir etkileşim
sahasına taşınan bu iki yerleşmenin kültürel ve iktisadi çatışma hallerini,
dönemin süreli yayınlarında ve günümüz araştırma yazılarında gözlemlemek
mümkündür. Bu çalışma, Safranbolu ve Karabük’ün bir arada olamayan ama
mekânsal ve kültürel açıdan bir aradalığını hayal eden dönemin ve İsmail
Habip Sevük’ün her iki kentsel yerleşimi birleştirmeyi tasavvur eden Sümer
Kent İdeali’nden feyz alarak, geleneksel ve modern mekân temsilinin 1950’lerden
sonra bir sokak panoramasında bir araya gelişi ile mimari ve kültürel tercihlerin
sonucunda ortaya çıkan tasarımlarını değerlendirir. Safranbolu Antep Sokağı
bölgenin geleneksel ve modern üslup anlayışını birleştiren bir kent dokusuna
sahip bir yapı grubunu tutarlı bir biçimde barındıran tek örneklem olduğu için
çalışma sahası olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Safranbolu, Karabük, Sümerbank, Modern Mimari,
Geleneksel Mimari
Abstract
Safranbolu and Karabuk, which are located close to each other, have an atmosphere
of dilemmas in which economic and cultural conflicts are experienced. While
Safranbolu, with its Ottoman housing texture, symbolized the traditional at the
beginning of the 20th century, Karabük, which evolved from a village settlement
to a modern urban setting, became an important move in the modernization
*

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, altinozm@
ankara.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-0497-131X
Geliş tarihi: 15.07.2021 / Kabul tarihi: 02.09. 2021
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of Turkey displaying its technology and prestige. It is possible to observe the
cultural and economic conflicts of these two settlements, which were moved to
interaction due to their geopolitic proximity as is evident in the periodicals of the
period and in scholarly research papers. This study is inspired by the period that
witnessed Safranbolu and Karabük’s spatial and cultural coexistence which could
be traced in İsmail Habip Sevük’s Sumer City Ideal which envisions combining
both urban settlements, the traditional and the modern space. It evaluates its
street panorama after the 1950s, and the design logic that emerged as a result of
architectural and cultural preferences. Safranbolu Antep street is the only sample
that contains a building group with a urban texture that combines the traditional
and the modern.
Keywords: Safranbolu, Karabük, Sümerbank, Modern Architecture, Traditional
Architecture

Extended Abstract
This study proceeds by taking inspiration from İsmail Habip Sevük’s the
Sümer City ideal, which envisions a combination of Safranbolu (traditional)
and Karabük (modern) urban settlements spatially and culturally. This
article sees this combination of traditional and modern space culture in
a street panorama. The reasons for architectural choices and the design
results for Antep Street are discussed in the paper. This study traces the
effort to reconcile the traditional and the modern in the texture of Antep
Street. This local experience of modernism creates an alternative narrative
in Turkish history for the sake of the Republic’s historical narrative which
is supposed to turning back to all traditional vaules. In this case study,
the space exhibits the hybrid-texture of culture, which brings together the
old and the new, in other words covering the traditional and the modern.
This paper uses architecture and urban history to read the social and
political history of the period. Archival documents, analyzes of periodicals,
fieldwork, evaluation of the buildings all serve to structure the paper.
The Founding Role of Sümerbank in the Karabük Iron-Steel
Factories and the Sumer City Ideal
This part mentions the role of Sumerbank in the establishment of the
factories and their urban setting. Accordingly; Sümerbank agrees with
the British Brassert company in 1936 to receive technological and training
support for the Karabük Iron and Steel Factories. Sümerbank Karabük
Iron and Steel Factories, the foundations of which were laid on April 03,
1937, and put into operation on June 01, 1939, are Turkey’s first heavy
industry investment. The Sümer City Ideal takes its name from Sümerbank,
as Karabük Iron and Steel Works is a Sümerbank initiative, and although
Sümerbank is a state-owned enterprise, it not only established factories
but also became a serious follower of the accommodation conditions of the
10
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factory personnel and workers who supposed to work in these factories.
The planning of the Yenişehir District by the French urbanist Prost was
ordered by Sumerbank. Sevük who visited both Karabük and Safranbolu
saw two settings in close proxwimity. Traditional Ottoman city Safranbolu
and Republican establishment modern Karbük and their level difference
criticized by the author in his writing. To create cultural and spatial
balance he mentions the Sumer City Ideal, which is supposed to unite the
two settlements physically by making them one. According to the author,
the Sumerian city ideal is the last chance that Safranbolu should not miss.
The vacant lands between the two settlements, especially the lands of
Bulak Village, should be open for housing, thus physical integrity will lead
to cultural integrity in the future.
Dilemmas of Safranbolu-Karabuk Settlements in Urban and
Cultural Level
In this part, spatial and cultural dilemmas of Safranbolu ve Karabük are
introduced with several case studies. Unable to benefit from the sudden
economic and social revival of Karabük, Safranbolu, which started to
become get lonely gradually, made some efforts to realize its regional
development independently from Karabük. However, the increasing
potential in the employment of Karabük Iron-Steel Factories turned into a
population explosion in Karabük with the effect of intense migration from
villages to cities after the 1950s. This population explosion puts a strain on
Safranbolu in a spatial sense, especially between 1955-60, it is seen that
there was significant population growth in Safranbolu.
The Combination of Traditional and Modern Space Concepts in
Antep Street
In this part, Safranbolu’s Baglar region with new-modern construction
activities was introduced. The Safranbolu Bağlar Region, namely upper
Safranbolu was preferred by wealthy families as a residential area after
the 1930s. The transformation of the campus started when the new style
buildings began to be constructed in the residential areas where the
traditional housing pattern was widespread, wooden mansions were located
in large gardens, and generally used by the Muslim population as summer
houses. However, as it can be seen in the Antep Street example modern
buildings started to change the appearance of the streets. Type of material,
façade styles all are separated from the traditional, but wood, which is the
language of the traditional construction technique, continued to be used in
the interior both decorative and structural elements. Therefore, this street
design in Safranbolu not only symbolically brings together the Sumer City
Ideal but also expresses unification of traditonal and modern.
11
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In conclusion, Safranbolu and Karabuk, which are located nearby, have
an atmosphere of dilemmas in which economic and cultural conflicts
are experienced. While Safranbolu, with its Ottoman housing texture,
symbolized the traditional at the beginning of the 20th century, Karabük,
which evolved from a village settlement to a modern urban setting,
became an important move in the modernization of Turkey displaying its
technology and prestige. It is possible to observe the cultural and economic
conflicts of these two settlements, which were moved to interaction due to
their geopolitical proximity is evident in the periodicals of the period. This
study is inspired by the period that witnessed Safranbolu and Karabük’s
spatial and cultural coexistence which could be traced in İsmail Habip
Sevük’s Sumer City Ideal. The envision of Sevük is about combining both
urban settlements, the traditional and the modern space became true on
a street level. Safranbolu Antep street is the only sample that contains
a building group with an urban texture that combines the traditional
and the modern. For sure other examples were build around the city but
consistent examples create a street panorama located in Antep Street. To
sum up it can be said that as it can be seen in the case study of Karabuk
and Safranbolu the Republican writer Sevük, do not turns his back to
the traditional but rather he wanted to see unite culturally and spatially
Safranbolu and Karabük in the first half of the 20th century. This exemplary
study introduced Sarranbolu Antep Street, which reveals this spatial and
cultural combination of modern and traditional achieved both in the street
and architectural level.
Giriş
Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar kimliği ile birçok esere imza atan
İsmail Habip Sevük (1892-1954), süreli ve edebi yazın alanındaki üretken
kişiliği ile tanınır (Nuri, 2009: 6-7) (Figür 1). Sevük’ün 1925’te basılan
“Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” eseri Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
edebiyatın gelişimini anlatır. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde gezi türünün
ilk örneklerini veren yazarlardan Sevük’ün çalışmaları, ilgi alanının
tüm Anadolu’yu kapsayıcı nitelikte olduğunu gösterir (Sevük, 1943).
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazı dizisi olarak, sonra kitaplaştırılıp defalarca
farklı tarihlerde basılan “Yurttan Yazılar” başlıklı eseri memleketi tanıtma
misyonunu taşır (Arıkan, 1998: 280), (Figür 2). Sevük’ün gezi kültürü
yazıları arasında Safranbolu ve Karabük gezileri bu araştırma bağlamında
dikkat çekmektedir. Karabük ve Safranbolu yerleşmelerinin mekânsal ve
kültürel bir aradalığını hayal eden, iki kentin mekânsal yakınlığı nedeniyle
sosyal, kültürel ve fiziki kucaklaşmasını destekleyen İsmail Habip
Sevük’ün yazıları, yalnızca bölgenin iktisat, toplum ve kent tarihini değil,
aynı zamanda Cumhuriyet ideolojisinin ateşli savunucusu olan Sevük’ün
geleneksel ve moderni bir arada görmeyi arzulayan, modernin geleneksele
sırtını dönmediği yaklaşımı ve tarihsel bir anlatıyı yansıtığı için değerlidir.
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Sevük’ün Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan Safranbolu ve Karabük
gözlemleri, yazarın genel özellikleri arasında olan kıyaslama tekniği
ile yapılmıştır. Bölgesel kıyas, mekânsal ve iktisadi kıyaslamalardan
beslenerek çarpıcı bir özelliğe bürünür. Yazarın kıyaslama tekniğini Hukuk
Fakültesi’ni bitirmiş olması ve adalet konularında taşıdığı hassasiyetle
ilişkilendirmek mümkün olabilir; zira iki yerleşke arasındaki adaletsiz
durum yazarın satırlarında çarpıcı bir biçimde dile getirilir. Sevük’ün
Safranbolu ve Karabük’e yönelik 1940’lı yıllardaki gözlemleri, Karabük ve
Safranbolu’yu anlatırken kullandığı cümleler, adeta bölgenin mekânsal ve
toplumsal beklentilerin sözcülüğünü yapar. Sevük, Safranbolu ve Karabük
kentlerinden bahsettiği yazısında iki yerleşim yeri arasındaki yaşam
standartlarının ne kadar farklı olduğunu vurgular. Karabük ve Safranbolu
arasındaki ekonomik ve kültürel uçurumu gözlemlerinde “sokakları
petrol lambalarıyla aydınlatılan Safranbolu” ile “adeta bir donanma gibi
aydınlanmış Karabük” arasındaki çelişki ile ifade eder. Kentler arasındaki
kültürel ve ekonomik ikilem Sevük’ün dizelerinde şu şekilde aktarılır:
“Vatanın hiçbir yerinde gündüzle gece birbirine bu kadar aykırı değildir
ve hiçbir belde Karabük gibi bir nur nimetinin yanında bu kadar kapkara
kalamaz. Bu ne mazereti ne tevili olabilir, ayıplar ayıbıdır bu.”

Figür 1: İsmail Habip Sevük (1892-1954)

Figür 2: Sevük’ün “Yurttan Yazılar” kitabı

Kaynak: TDV Ansiklopedisi

Sevük, bölgeler arasındaki bu uçurumu ayıplarken söz konusu ekonomik
ve bölgesel uçurumun nedenini Safranbolu’nun Karabük Demir Çelik
Fabrikaları’nın çalışan yerleşkesi ile ilgili ayağına gelen büyük fırsatı
kaçırması ile açıklar (Cumhuriyet Gazetesi, 1948). Zira, Karabük denilince
akla ilk gelen fabrika çalışanlarının yaşadığı Sümerbank’ın planlı bir
biçimde kurduğu Yenişehir Mahallesi’dir. Fabrikaların kurulmasını
takiben ilk yerleşim yeri hiyerarşik bir düzenle Fransız Mimar Henry
Prost’a tasarlatılır. Adı Yenişehir olan bu mahallenin önce sıhhi nedenlerle
Safranbolu’da kurulması Sümerbank tarafından istenir. Safranbolu’da
Hastarla olarak bilinen, günümüzde Bağlar olarak tanımlanan, yazlık
konutların yer aldığı yukarı bölge Yenişehir için düşünülen mekândır.
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Sümerbank Karabük Demir Çelik Fabrikaları tarafından Safranbolu
yöneticilerine götürülen bu teklif geri çevrilir. Tarımsal faaliyetler bahane
edilerek Sümerbank Karabük Demir Çelik Fabrikaları’na Safranbolu’nun
Hastarla arazisi tahsis edilmez. Sümerbank Demir-Çelik Fabrikaları’nın
Yenişehir Mahallesi’nin kuruluşunu Safranbolu sınırları dışına iten bu
karar, Fabrikanın üst düzey yönetici ve çalışanlarının konut alanlarının
olduğu Yenişehir’in fabrikanın çok yakınında kurulmasına neden olur
(Ulukavak, 2007).
Karabük’ün Erken Cumhuriyet Dönemi yapısal kültürü ilk olarak Sezen
Öktem’in 2004 yılında yüksek lisans çalışmasına konu olur, ancak bu
tezde yapısal detaylara yer verilmez; yerleşke bir bütün olarak okunur.
Aynı yazarın, yerleşkeyi kapsayıcı, ancak yapısal detaylara girmeyen,
konuyla ilgili ilk ve tek makalesi Fabrika’da Barınmak: Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde Türkiye’de İşçi Konutları: Yaşam, Mekân, Kent kitabında
yayımlanır (Öktem, 2009). Karabük modern konutlarının ve sosyal donatı
uygulamalarının ayrıntılı çalışmaları Özkan ve Çabuk’un eserlerinde
ilk olarak detaylı bir biçimde ortaya konulmaya başlar. Safranbolu’nun
Cumhuriyet’in erken dönemine ait yapısal durumu ise akademik alanda
çok daha sınırlı sayıda çalışılır. Bu alanda ilk olarak Yüksek Mimar
Derya Ekim ve bu araştırmanın yazarı tarafından mimarlık bölümünde
verilen mimarlık tarihi derslerinde mercek altına alınır. Bu çalışmalar
Docomomo toplantılarında 2005, 2012 yılında poster ve basılı bildiri
olarak yayımlanır (Ekim, 2005; Başkan & Çelik; 2012; Güneş, 2012).
Ekim’in Karabük’ü kapsayıcı Erken Cumhuriyet Dönemi konutlarını
inceleyen araştırması Safranbolu’yu da içine alması itibariyle kapsayıcı,
ancak bölgesel ikilemi devre dışı bırakan birleştirici bir yaklaşımdır.
2018 yılında Nartkaya ve Tektaş tarafından tekrar ele alınan bu konu
“Erken Cumhuriyet Dönemi Safranbolu Konut Yapılarında Kimlik
Arayışı” başlığı ile Dicle Üniversitesi’nde yapılan I. Uluslararası Mimarlık
Sempozyumu’nda sunulur (Nartkaya & Tektaş 2018). İlgili çalışma, yapıları
dışarıdan okuyarak, sadece cephe değerlendirmesi yapmaktadır. Çalışma
kendisinden önce yapılan çalışmalara literatür taramasında yer vermeyişi
ile dikkat çekmektedir. Ayrıca bu çalışma Karabük’ün Safranbolu’ya sırtını
dönen tarih anlatısına sahiptir. Son olarak, Safranbolu’nun Cumhuriyet
Dönemi konutlarını analiz eden bir çalışma ise katalog yönü ağır basan
“Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir
Araştırma” başlıklı, araştırma makalesidir (Ertürk & Karataş; 2020: 432455). Bu çalışma yapıların rölövelerinin alındığı, detaylı iç ve dış mekân
okumalarının yapıldığı bir yayın olması nedeni ile gelecekte yapılacak teorik
çalışmalara önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir fakat kendisinden
önce aynı konuda yapılan araştırmalara yer vermemesi ile dikkat çeker.
Bu çalışma, Safranbolu ve Karabük’ün bir arada olamayan ama mekânsal
ve kültürel açıdan bir aradalığını hayal eden İsmail Habip Sevük’ün her
iki kentsel yerleşimi birleştirmeyi tasavvur eden Sümer Kent idealinden
feyz alarak ilerlemektedir. Geleneksel ve modern mekân temsilinin bir
14

Modern ve Gelenekselin Birlikteliği: İsmail Habip Sevük’ün Sümer Kent İdeali ...

sokak panoramasında bir araya gelişini, bir sokağın inşasıyla Sümer Kent
idealine yakınlaşmasını, mimari tercihlerin nedenlerini ve ortaya çıkan
tasarım sonuçlarını değerlendirmektedir. Özetle, bu çalışma, geleneksel
ve modernin uzlaştırılması çabasını gerek Sevük’ün Sümer Kent ideali
üzerinden gerekse Antep Sokak dokusunda gözlemler; modernizmin bu
yerel deneyimi Cumhuriyet’in geleneksele sırtını dönen tarih anlatısına
alternatif, eskiyi ve yeniyi içerisinde barındıran Cumhuriyetin melez dokulu
gelenekseli ve moderni kapsayan mekân ve kültür argümanını sergiler.
Sümerbank’ın Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’ndaki Kurucu
Rolü ve Sümer Kent İdeali
Karabük Demir-Çelik Fabrikaları Türkiye Cumhuriyeti’nin erken
dönemlerinde gerçekleştirdiği önemli devlet yatırımlarından biridir.
20. yüzyılın erken dönemlerinde, Kurtuluş Savaşı sonrası yaşanan
ekonomik zorluklara rağmen bu yatırımı gerçekleştirmek Kamu İktisadi
Teşekkülleri’nin kurgulanmasıyla mümkün hale gelir. Kamu İktisadi
Teşekkülleri’nin oluşumu Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından
itibaren başlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından itibaren
ekonominin vazgeçilmez unsurları olarak bu kurumlar faaliyet gösterirler.
1929 yılında dünyada yaşanan büyük ekonomik kriz bu devlet kurumlarını
daha önemli hale getirir. Devlet denetimli KİT’ler piyasa ekonomisini etkisi
altına alır (Özmen, 1984: 427; Torun, 1981: 91; Tuna, 2009: 13) Kamu
İktisadi Teşekkülleri’nin Türkiye’nin erken Cumhuriyet dönemindeki
ekonomik büyümesine ve ülkedeki istikrarın sağlamasına etkileri
Sümerbank’ın Demir-Çelik Fabrikaları hamiliğinde gerçekleşir. Sümerbank
bölgede fabrikaları kurmakla yetinmeyerek modern konut politikasına yön
verici kimlik taşır. Bu durum Sümerbank’ın yalnızca ekonomik bağlamda
değil, kentsel anlamda da modern bir sanayi yerleşkesinin oluşumunda
öncü roller üstlendiğini gösterir (Özkan & Altınöz, 2015: 49-62).
Sümerbank, Karabük Demir Çelik Fabrikaları için teknolojik ve eğitim
destekleri almak üzere İngiliz Brassert firması ile 1936 yılında anlaşma
yapar. 3 Nisan 1937’de temeli atılan ve 1 Haziran 1939’da işletmeye açılan
Sümerbank Karabük Demir-Çelik Fabrikaları Türkiye’nin ilk ağır sanayi
yatırımı olarak tarihe geçer (Fındıkoğlu, 1962: 8), (Figür 3). Demir-Çelik
Fabrikaları bölgede köyden, modern vizyona sahip bir endüstri kentine doğru
bölgesel dönüşümü başlatır. (Anonim, 1958: 7) Sümerbank’ın Karabük’te
sanayi yatırımını üstlenmesinin yanı sıra söz sahibi olduğu modern konut
politikası sonucunda meydana gelen Yenişehir Mahallesi, modern mimari
ve kentsel bir bilinç oluştururken bölgede sosyal tabakalaşmayı teşvik eden
modern bir kent dokusu oluşturur. Sümerbank’ın hamiliğinde yapılan
Yenişehir Mahallesi, çok işlevli olarak kurgulanmış birçok yapı tipini ihtiva
eder. Prost’un tasarladığı bu yerleşme, Almanların Gartenstadt Siedlung,
Fransızların Cite-Jarden ve İngilizlerin “Bahçe Şehir” modeline uygun
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yapılır (Çabuk & Meltem, 2012). Dünyada yaygın olarak bu yerleşke biçimi,
Sümerbank’ın diğer işçi (amele) mahallelerinin ve evlerinin planlamasında
rol model olarak kullanılır (Sümerbank, 1944: 9-13).

Figür 3: Karabük Demir Çelik Fabrikaları
Kaynak: Türk Hava Kurumu Arşivi

Yerleşkede arazi kullanımı ve konutların tipolojisi sosyal tabakalaşma
esaslarına göre, fabrika çalışanlarının iktisadi seviye farklılıkları ile paralel
şekillenir. Tasarımda modern dil benimsenir, yeni yaşam tarzına hitap
edecek yeni yaşam birimleri tasarlanır. Bu bağlamda yapıların palanları
geleneksel Türk konut yaşamından ayrışır, sofalar salonlara dönüşür.
Bu konutlarda tasarlanan büyük pencereler modernizmin güneş ışığını
içeriye almaya dönük uygulamalarından yalnızca bir tanesidir (Figürler
4, 5, 6). Geniş bahçeler içerisinde yer alan bu konutlar, aynı zamanda
ücretsiz hizmetler sunar; ısınmaktan, evlere sıcak su sağlanmasına kadar
birçok detay düşünülerek özel çözümler üretilir. Bu yeni yaşam tarzının
deneyimleneceği sosyal donatı uygulamalarının sayıca fazlalığı dikkat
çeker (Öktem, 2004). Her ne kadar modern konutlarda modern bir yaşam
tarzı benimsenmiş olsa da modernin kullanımı yer yer modernizmin
yerelde karşılaştığı kültürel yorumu yansıtır. Örneğin, fabrikada üst düzey
noktalarda çalışan bekarlar için Bekar Lojmanları kent sınırında tasarlanır,
böylelikle bekarlar aile yaşantısının dışında tutularak, kentsel düzlemde
geleneksel aile düzeninin korunmasına dönük bir yaklaşım yansıtılır. Yapı
cephesinde cumba kurgusu, malzeme farklılıklarına rağmen geleneğin
biçimsel devamlılığı olarak uygulanır (Figür 7). Yine Yenişehir mahallesinin
merkezinde bulunan Yenişehir Sineması iç mekân tasarımında benzer bir
biçimde modernin yerel yorumu niteliğinde güvercinlik unsuruna yer
verilir (Altınöz, 2015), (Figür 8-9).
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Figür 4: Yenişehir Yerleşkesi

Figür 5: Yenişehir Yerleşkesi, Beyazevler

Kaynak: İller Bankası Analitik
Etüdler ve Teklif Projeler Kitabı.

Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 6: Yenişehir Yerleşkesi, konut
detayları
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 8: Yenişehir Sineması, dış cephe
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 7: Yenişehir Yerleşkesi, Bekar Evleri
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 9: İç mekânda güvercinlik detayı
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz
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Bu yönüyle bir kırsal yerleşimde kurulan Demir-Çelik Fabrikaları’nın,
Türkiye’nin milliyetçi, modern projesini kent ölçeğinde uygulama fırsatı
verdiği, ancak geleneksel kimi kültürel alışkanlıkları modernist yaklaşım
içerisinde, gerek mekânsal gerek kültürel açıdan sürdürdüğü düşünülebilir.
Fabrikaların planlanandan daha fazla işçi çalıştırması Karabük’e göçü
teşvik ederken, nüfus artışı Karabük ile sınırlı kalmayarak etkileri
Safranbolu’ya kadar ulaşır. Safranbolu eski çarşı Fabrika çevrelerinde
barınma imkânından yoksun olan, yer bulamayan fabrika çalışanlarının
yaşam alanı haline gelir. İsmail Habip Sevük, giriş bölümünde değinildiği
üzere her iki kentin birlikteliğini öngörür ve bu yerleşim düzeni için o
dönem bilinmekte olan Sümer Kent ideali adını kullanır. Sümer Kent İdeali
adını Karabük Demir Çelik Fabrikaları bir Sümerbank girişimi olduğu için
Sümerbank’tan alır ve Sümerbank her ne kadar bir kamu iktisadi teşekkülü
olsa da yalnızca fabrikaları kurmayarak aynı zamanda bu fabrikalarda
çalışacak olan fabrika personeli ve işçilerinin barınma koşullarının da
ciddi takipçisi, banisi olur. Yenişehir Mahallesi’nin Fransız şehirci Prost
tarafından planlanması bir Sümerbank hamiliğidir. Sümerbank 1950’li
yıllara kadar aktif bir biçimde Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nda söz
sahibidir, ancak politik konjonktürün değişmesi ardından, Sümerbank
tek parti döneminin kurgusunun, yönetim idealinin ve iktisadi kaynağının
simgesi haline geldiği için devre dışı bırakılır.
Sevük, “Bugünkü Safranbolu ve Yarınki Sümer-Kent” yazısında ilk
olarak uzunca Safranbolu’daki gözlemlerinden bahseder. Yazısında
kullandığı alt başlıklar ‘asil kasaba’, ‘tarihin büyüsü’, ‘yapılış harikası’
gibi hayranlığını dile getiren bir düzende kurgulanmıştır. Yazısında
üzerinde durduğu noktalardan bir tanesi, çukur alanda bulunan kasaba
olarak tanımladığı yerleşim noktasının neden yukarı, Bağlar Bölgesi’ne
taşınmadığı konusudur. Çukur/çarşı/kasaba alanının coğrafi nedenlerle
yazın rüzgâr almaması çok sıcak olmasına yol açar, buna rağmen
kasabanın bırakılmamasını Safranboluluların ataları ile kurduğu manevi
bağla açıklar. Dedelerinin de doğduğu bu evler Safranbolulular için
özeldir ve kutsalı saklamaktadır. Sevük’e göre asil kasaba Safranbolu’nun
kendine özgü bir karakteristiği vardır. Kasabanın rüzgâr almaması
nedeniyle insanlar yaz aylarında, zorunlu olarak bölgenin havadar alanı
olan Bağlar bölgesine taşınırlar. Dolayısıyla bölgede yaşayanların yazlık
ve kışlık olmak üzere iki evi vardır. Dönemin kaymakamı halkı kasabadan
tamamen çıkartmak için Bağlar ve kasaba alanı arasında düzlük noktada,
Kıkanköy’de çeşitli kamu yapıları yaptırır. Kaymakam konağı, halkevi ve
bir ilkokulun varlığının insanları cezbedeceğini düşünür. Ancak bölge
halkı aşağı yerleşkeyi yine bırakmayacaktır. Sevük’e göre, kasabadaki
mekânın büyüsü, kutsiyeti, anıt yapılarla mamur edilmişliği, Safranbolu
mekânını ve tarihini gövdeleştirmekte ve devleşmiş bir tarih anlatısına
dönüştürmektedir (Sevük, 1948: 2).
Sevük eskiyi güzel bulur ve çirkin yeni ile mevcudu bozmaktansa olduğu gibi
bırakılması gerektiğini düşünür. Dolayısıyla bir yenilik arzu edildiğinde bu
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hamlenin Bağlar’da gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur. Yapmış olduğu
gözlemlerde, Karabük’ün yeni bir yerleşime ihtiyacı olduğunu ve bunun
Safranbolu için de mühim olduğunu dile getirir. Daha önce Safranbolu
tarafından kaçırılmış olan mekân fırsatının tekrar gündeme getirilmesi
gerektiğini ifade eder. İki yerleşimi bir yerleşim haline getirerek birleştirecek
olan Sümer Kent idealini detaylı olarak anlatır. Yazara göre Sümer Kent
ideali, Safranbolu’nun kaçırmaması gereken son bir şanstır. İki yerleşim
arasındaki boş araziler, özellikle Bulak Köyü arazileri konutlaşmaya
açılacak, böylelikle fizikî bütünlük kültürel bütünlüğe ön ayak olacaktır.
(Sevük, 1948: 2). Sevük yazısını, 1948 yılında, henüz Sümerbank Demir
Çelik Fabrikaları’nın ve yapılı çevrenin söz söyleyici pozisyonu devam
ederken, yazmıştır. Sevük’ün Sümer Kent ideali tam olarak yazısından
yalnızca 2 yıl sonra bir ütopyaya dönüşür. Sümerbank’ın Demir-Çelik
Fabrikaları hamiliği lağvedilir. Bir kuşağın sadece kumaşları ile tanıdığı
Sümerbank, aslında bir kentsel ideale; yaşam biçimine imza atan kurucu ve
öncü bir kimliğe sahip olduğunu hatırlatan mimari ve kentsel göstergeleri
geride bırakarak bölgedeki tarihi misyonunu tamamlar.
Dönemin Sümer Kent ideali kurgusuna mekân anlamında yaklaşan
bir örnek, Türkiye’nin ilk toplu konut yerleşimi olan Beşbinevler toplu
konutlarıdır. Beşbinevler, her iki yerleşimin arasına yapılır. Bir uyudu
kent projesi olan Beşbinevler mimar Türkan İnce tarafından tasarlanır.
Bu toplu konut uygulamasının temeli, dönemin siyasetçilerinden olan
Başbakan Demirel tarafından 31 Temmuz 1969 tarihinde atılır. Bahçeli
konutlardan oluşan bu yapı grubu, doğu-batı aksında kurgulanan bir proje
olarak kentlilik ve mahallelilik kavramlarını bir araya getirir (Figür 10).

Figür 10: 1973 yılında Beşbinevler görünümü
Kaynak: Türkan İnce Arşivi
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Safranbolu-Karabük Yerleşimlerinin Kent ve Kültür İkilemleri
Toplumun yeniyi geleneksel kent sınırları dışına itmesi bir uyum sorunudur.
Bu durum, Safranbolu örnekleminde Yenişehir mahallesini sınırları dışına
iter; sonuçta Karabük gibi kendi kendine kompakt bir biçimde yetecek
olan yeni kent kurgusunun, fabrikaların çok yakınında, Safranbolu’nun
görece uzağında oluşmasına yol açar. Karabük’ün gerek ekonomik
gerekse kültürel parlayışı ve bu parlayıştan arzu ettiği payı alamayan
geleneksel Safranbolu yerleşiminin sessiz varlığı bölgeler arasında eskiyeni, geleneksel-modern gibi birçok ikilemi oluşturarak derinleştirir ve bu
ikilemin etkileri günümüze kadar ulaşır.
Günümüzde yaşanan Safranbolu-Karabük çatışmasını Safranbolu Belediye
Başkanlığı yapmış olan Ulukavak’ın “Bir Safranbolulunun Penceresinden
Safranbolu” (2007) isimli kitabında Bulak Köyü’nün koşa koşa Karabük’e
bağlanmasına içerlenişi en iyi şekilde gösterir. Kasaba görüntüsündeki
Bulak Köyü’nün Safranbolu ile kültürel bağlamda birçok ortak noktası
olmasına rağmen, Karabük’e bağlanma heyecanı duymasını birçok
Safranbolulu gibi yadırgamaktadır. Safranbolu’nun sosyal konularda
ve yatırımlarda sürekli Demir-Çelik Fabrikaları’nın ilgi alanı dışında
kalmasını Ziya Paşa’nın beyiti ile açıklar; “Talihsiz olanın bağına düşmez
bir damla / Gökten yağmur yerine inci cevheri yağsa”. Yazarın Karabük’e
karşı takındığı tavır Karabük isminin nereden geldiğini araştırmanın bile ne
kadar gereksiz olduğunu aktardığı cümlelerinde kendisini ele vermektedir.
Hatta Karabük 1999 yılı il yıllığında, ilçelerin özelliklerinin il merkezlerine
mal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı belirterek, Safranbolu-Karabük
çatışmasını ortaya koyan bir diğer argümanı sergilemiş olur. Karabük’ün
siyasî, kent ve toplum tarihlerindeki yerini küçümseyen yazar, Aşık
Veysel›in «Tilki gölgesinde arslan gizlenmez, yiğidin gölgesi kedinden
olur» mısrasını kullanır. Bu yaklaşımı, yine kendisi tarafından ele alınan
Karabük’ün değerini açıklamaya çalıştığı bölümlere tezat oluşturur
(Ulukavak, 2007: 171-178).
Karabük’ün ani ekonomik ve sosyal canlanışından fayda göremeyen gitgide
taşralaşmaya başlayan Safranbolu, bölgesel kalkınmasını Karabük’ten
bağımsız gerçekleştirmeye dönük birtakım çabalara girer. Eski
tabakhanenin modern bir tabakhaneye dönüştürülmesi yönünde adımlar
atılır. (Yeni Karabük, 11 Ocak 1952). Yaşanan bir takım affetlere ek olarak,
Demir Çelik Fabrikaları’nın kurulmasıyla Safranbolu’da meslek yapısında
değişmeler yaşanır, eski yapıya özgü olan zanaat ve rençberlik yerlerini
avukatlık, mühendislik gibi serbest mesleklere bırakır (Kıray, 1998: 43).
Bu iktisadi çaba istenilen başarıya ulaşamayarak Safranbolu’nun kalkınma
projesinin yarım kalmasına neden olur.
Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’nın işçi çalıştırma potansiyelinin artması,
1950’li yıllardan sonra, köylerden kentlere yaşanan yoğun göçün etkisiyle
Karabük’te bir nüfus patlamasına dönüşür. Yaşanan bu nüfus patlaması
mekânsal anlamda Safranbolu’yu zorlar, özellikle 1955-60 yılları arasında,
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Safranbolu’da önemli bir nüfus artışı yaşandığı görülür (Kıray, 1998: 42)
Bu tarihlerden önce bile hızlı artan nüfus nedeniyle çarpık konutlaşma her
iki yerleşim biriminin de ortak sorunu haline gelir. Bundan sonra yapılan
imar planları aynı bütünlükçü yapıyı korur. Kısaca, Safranbolu ve Karabük
şehir sahasının gelişme eksenlerinin-ana hatlarının 1967 sonrasında
uygulanabilen imar planlarıyla belirlendiği ve planlarda Safranbolu ve
Karabük bir bütün olarak algılanırken, kentsel gelişimi Safranbolu’ya
doğru yönlendirdiği söylenebilir. Bütünlükçü yaklaşımın en somut öğesi
olan 1969’da temelleri atılan Beşbinevler önemli bir kooperatifçilik
başarısı olarak 2500 konutun yapımını gerçekleştirir. Bu yönüyle
Safranbolu ve Karabük’ün birleşmesini öngören Sümer Kent idealinin bir
yansımasını sunar ve bir gecekondu engelleme projesi olarak dikkat çeker.
Bu bütünlükçü yaklaşımlardan farklı olarak, 1988’de Ülker Barlas’ın planı,
Safranbolu’ya lineer akışı değiştirir, Karabük’ün güneyine Belen köyü
sırtlarında geniş konut gelişme alanları açar. Bu yaklaşım, Safranbolu’nun
tarihsel dokusunu tehdit eden yapılaşmayı dengeler, fakat uygulamada
sönük kalır (Hacısalihoğlu, 1995: 131, 328).
Günümüzde Safranbolu-Karabük kültür ve mekân çekişmesi devam
etmektedir. Safranbolu’nun merkez olma çabaları eğitim alanında da
kendini hissettirmektedir. Türkiye’de birçok güzel sanatlar fakültesi yer
adı taşımazken, Karabük Üniversitesi’nde bir güzel sanatlar fakültesinin
ilçe ismi taşıması düşündürücüdür. Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi olarak 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlı olarak kurulan, 2007’de Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlanan Fakülte, bölgesel yakınlıktan doğan kültürel çatışmayı isminde
taşımaktadır. Fakülte, tarihi hastahane binasında eğitim ve öğretime
devam ederken, öğrenci sayısının artması karşısında yaşanan mekânsal
zorluklarla yüz yüze kalır ve Safranbolu sınırında inşa edilmiş olan Milli
Eğitim’e bağlı bir lise binasına taşınır. Milli Eğitim ile yapılan protokol
süresinin dolması üzerine Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
belki de iki yerleşme arasında var olan ekonomik ve tarihi çekişmelerin bir
ironisi olarak, 2015 yılına kadar geçici bir süreliğine Karabük’e taşınmak
zorunda kalır. 2015’te yeniden Safranbolu’ya taşınırken aslında kentsel
ikilemler arasında gider gelir. Bu ikilemin varlığının ilerleyen zamanlarda
Karabük adından kurtularak, Safranbolu adının vurgulanacağı bir
üniversite açılması ile devam edeceği düşünülmektedir.
Geleneksel ve Modern Mekân Anlayışının Antep Sokak Özelinde
Birlikteliği
Safranbolu Evleri geleneksel yapım teknikleri ve orijinal malzemelerle inşa
edilmiş bir yapı kültürüne sahiptir. Sarayla kurduğu bağlantılar nedeni ile
han, hamam, cami gibi önemli yapı unsurlarını kentsel ölçekte barındırır.
Safranbolu Evleri, genel özellik itibariyle ahşap karkas ve yığma sistemle
yapılmış bir geleneğe sahiptir. Taş ve kerpiç örgülü duvarlar bu sistemin
en önemli yapısal unsurlarıdır. Ahşabın yalnızca yapısal unsur olarak
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kullanılmadığı, yapıyı tabandan tavana kadar, pencere ve kapı kanat
detaylarında sardığı görülür. Ahşap, hem yapısal ve hem de dekoratif
kullanıma uygun dayanıklı bir malzeme olarak, özel kesim ve işleme
tekniklerinin uygulanmasını gerektirir. Örneğin Ekim ve Kasım aylarında
ağaçların kesilmesi dayanıklı ahşap elde etme yöntemlerinden biri olarak
dikkat çeker (Uysal, 2003: 78, 79). Uygun yöntemlerle kullanıma hazır hale
getirilen ahşap, temelleri atılan evin üzerine zemin inşası ardından iskelet
olarak kurulur. İnşaat, birçok malzeme ile doldurulan ahşap iskeletin
yapımı ardından,taban, çatı ve saçak detayları ile devam eder (Günay,
2003). Dar başlayan plan, üst katlarda dışarıya doğru çıkıntı yaparak,
sokaktan geçişi kolaylaştırır. Bir nevi, ev planlarınken sokak tasarlanır
ve bu sokak toplumsal yaşantıya katılır. Sevük Safranbolu gözlemlerinde,
sokakların yakınlığı nedeni ile halkın nakışlı saçaklar aracılığı ile sohbet
ettiği edebi benzetmesini yapar (Sevük, 1948:2).
Safranbolu’nun değişik noktalarında sınırlı sayıda inşa edilmiş modern
konutlar bulunmaktadır. Bu yapılar, geleneksel yapım teknikleri ve
tasarım kültürünün büyük oranda değişikliğe uğradığını gösterir. Yeni
yaşam tarzı ve yeni şehir anlayışına uygun yapılar, Safranbolu evlerinin
dar başlayan, üst katlarda genişleyen inşasından farklılaşarak, dik açılı
yerleştirilir. Modern yapıların ‘kutu yaklaşımı’ hakim olur. Yine aynı şekilde
geleneksel Safranbolu evlerinde dar ve sıklıkla kullanılan pencereler yerini
geniş ve yapıyı yoğun bir biçimde aydınlatan pencerelere bırakır. Cumba
kültürünün yerini balkon kültürüne terk ettiği gözlemlenir. Artık modern
yaşam iyice izlenebilir, görülebilir bir hal alır. Hayat olarak tanımlanan,
gündelik işlerin sürdüğü mekânlar modern mimaride karşılık bulamayarak
ortadan kalkar.
Safranbolu’nun Erken Cumhuriyet Dönemi modern konutları eskiden
Hastarla olarak bilinen yukarı mevkide, daha düzlük alan olan
Kıranköy’de dağınık bir biçimde yapılır. İstisnai bir biçimde Antep
Sokak diğer sokaklardan modern konut dokusunun yoğunluğu açısından
ayrışmaktadır. (Figüre 11) Genel olarak Safranbolu’da sayısı az olmakla
birlikte 1980 öncesi modern konut uygulamaları görülmektedir, ancak
bu konutlar farklı bölgelerde bir bütün oluşturmaz. Antep Sokağı bu
bağlamda diğer sokaklardan onu kentsel boyutta ayıran farklı bir mimari
kurgu sunar. Yeni yaşam tarzının mimari tanıkları bu sokakta adeta saf
tutar. Antep Sokak’ta geniş bahçe içerisinde yer alan 4 ev dikkat çekicidir.
İzzet Karakoçoğlu Evi, Ahmet Gökçü Evi, Ahmet Ünal Evi, Firuzan
Bayraktaroğlu-Asuman Çağlı Evi. Bu evler ortak özellik olarak betonarme
konstrüksiyonlarıyla, ahşap karkas sistemle yapılan Bağlar’ın geleneksel
konut dokusundan ayrışmaktadırlar. Bu yapıların varlığını, sadece 8 km
uzaklıkta konumlanmış olan modernizmin gerek mekân gerekse toplumsal
olarak yüksek seviyede yaşandığı Karabük değil aynı zamanda başkent
Ankara’dan gelen moda mimarlık söylemlerinin varlığı ile açıklamak
mümkündür.
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Figüre 11: Antep Sokak yerleşimini arazi yerleşimi
Kaynak: Google Earth

Safranbolu Bağlar Bölgesi’nin, yani yukarı Safranbolu’nun konut alanı
olarak zengin aileler tarafından tercih edilmesi 1930’lu yıllardan sonra
başlar. Geleneksel konut dokusunun yaygın olduğu, geniş bahçeler
içerisinde ahşap konakların yer aldığı, genellikle Müslüman nüfusun yazlık
olarak kullandığı konut alanlarında yeni üslupta yapıların belirlemeye
başlaması yerleşkenin dönüşümünü başlatır. Bunlar modernizmin dilini
yansıtır. Mimarinin süslemeden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya
başladığı, yalın geometrik formların ve düz yüzeylerin tercih edildiği,
düşey etkinin pencereler aracılığı ile oluşturululduğu cepheler ilk bakışta
fark edilir. Modern mimarlık anlayışındaki uygulamalar düşünüldüğünde,
Safranbolu’nun sadece Karabük’ten etkilendiğini söylemek yanlış olur.
1950’li yıllar, ulusal mimarlık döneminin geride kaldığı rasyonel tasarımın
ön plana çıkmaya başladığı yıllardır (Bozdoğan, 2002). Dolayısıyla
Safranbolu’daki bu sokak tasarımı bir yandan Sümer Kent İdeali’ni
simgesel olarak bir araya getirirken, evrensel bir açılımı da yerel ölçekte
dillendirmektedir.
Bir sivil mimarlık eseri olan Ganioğlu Evi, Safranbolu’da yapılan ilk modern
konut olarak dikkat çeker (Figür 12-15). Yapım tarihi şüpheli olmakla
birlikte bu çalışma kapsamında yapılan arşiv çalışması, yapının 1940’lı
yıllarda Kadri Ganioğlu tarafından yapıldığını göstermektedir. 1948 yılında,
Habib Sevük Safranbolu’yu ziyaret ettiğinde yapı ayakta durmaktadır. Bu
yapı özellikle Sevük’ün dikkatini çeker, bunun gibi bir köşkün İstanbul’daki
sayfiye yerlerinde benzerinin görülmesinin zor olduğunu aktarır (Sevük,
1948: 2). Geleneksel tarihi Safranbolu dokusunda yapıldığı dönemin
modern çizgilerini taşıması, geleneksel yapılarla benzerlik ve farklılık
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göstermesi açısından önem taşımaktadır. Üç katlı, kâgir ve bahçeli olarak
inşa edilmiştir. Yapı tescillidir. Yapının çevresinde geleneksel evler ve
yapıyla aynı döneme ait konutlar bulunmaktadır. Kagir sistemli çok katlı bu
yapının kullanım malzemesi olarak aynı zamanda ahşap ve betonun tercih
edilmesi önemlidir. Yapının dış cephesi betonarme iken, iç mekânda ahşap
tercih edilmiştir. Günümüzde depo olarak kullanılan yapının iç mekânında
kullanılan boynuzlu geyik başı Safranbolu’nun geleneksel evlerinde
görülmeye aşina olunan bir dekoratif unsurdur. Ahşabın kullanıldığı
merdiven detayı ve merdiven boşluğunda yer alan kesintisiz devam eden
aydınlatma pencereleri, yapının modernizmin vazgeçilmez unsuru olan
ışığı içeriye almayaklaşımını gösterir. Dönemin modern dekorasyon
anlayışı, balkon korkulukları, pencere demirleri ve renkli pencere camları
gibi detaylarda kendisini ele verir. İç mekânda ortak bir holden odalara ve
salona dağılım sağlanır ve tuvalet ve banyo bağımsız birer birim olarak yer
alır. Ahşap spiral merdiven ile düşeyde katlar arası sağlanan sirkülasyon
zemin kattan son kata kadar çıkan bir pencere ile aydınlatılmıştır.
Bir diğer konut olan Karakoçoğlu evi 3 katlıdır. Uzun ve dekoratif balkon
düzenlemesi ile dikkat çeker (Figür 16). Tescilsizdir. Ahmet Gökçü Evi
ise korunması gereken 2. derece konut statüsündedir. 1969 yılında
tamamlanmıştır. Mustafa Geredeli tarafından inşa edilir (Figür 17, 18).
Ahmet Ünal Evi, tescili olmayan iki katlı bir yapıdır (Figür 19, 20). Firuzan
Bayraklaroğlu-Asuman Çağlı evi eski adı ile Şaziye Semiz-Laime Dilsizoğlu
evi, tescilsiz olan bahçeli ve üç katlı bir evdir (Figür 21). Ne zaman
tamamlandığı bilinmeyen yapı bugün hala kullanılabilir durumdadır.
Bu sokakta yapıların geniş bahçeler içerisinde yer almaları, Bağların
geleneksel kentsel dokusuna uyumludur. Bölgede doğa ve mimarinin
dengeli ve düzenli ilişkisi hakimdir.

Figür 12: Muhsin Ganioğlu
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz
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Figür 13: Evi Muhsin Ganioğlu Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz
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Figür 14: Evi Muhsin Ganioğlu Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 15: Muhsin Ganioğlu Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 16: Karakoçoğlu Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 17: Ahmet Gökçü Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 18: Ahmet Gökçü Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 20: Ahmet Ünal Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 19: Ahmet Ünal Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

Figür 21: Firuzan BayraklaroğluAsuman Çağlı Evi
Kaynak: Meltem Özkan Altınöz

25

Meltem Özkan ALTINÖZ

Sonuç
Antep Sokak, dış cephede modern çizgileri yansıtan, ancak iç mekânda
geleneksel konut tercihine sarılan kültürel bir yapıyı yansıtır. Toplumun
modernle tanıştığını fakat ev içi yaşantısında hâlâ geleneksel yaşantının
mimari simgesi olan ahşabın kullanıldığını gösterir. İç mekanda dönel
ahşap merdivenlerin, ahşap döşemelerin varlığı kültürel tasarım
unsurlarının mekânda modernizmin yerel bir algısı ile mümkün hale
geldiğini, tasarımlara sınırlı ölçekte de olsa bu kültürel olgunun yansıdığını
kanıtlamaktadır. Bu yapı grupları bir yandan mimari modaya uyarken,
iç mekanda modern kullanımda yeri bulunmayan ahşap malzemenin
uygulanmasıyla geleneksel kültürün sürdürülebilirliğini sağlar. Bu hali ile
Safranbolu’da deniyimlenen modernizm iç mekan kullanımlarında yerel,
bölgesel bir açılım diline sahiptir. Bir tarihsel süreci ve dönemsel tercihleri
yansıtır.
Mevcut örnekler ışığında, Antep Sokak Safranbolu’nun 20.yy modern
mimarlığını kuvvetli bir biçimde temsil ederken, modern ve gelenekselin
yanyanalığı Sevük’ün bir zamanlar kentsel düzlemde görmeyi arzuladığı
Safranbolu Karabük birlikteliğini Sümer Kent bağlamında akıllara
getirir. Sevük’ün yazıları Sümer Kent ideali ile geleneksel ve moderni bir
arada görmek ister, yazar gelenek ve moderni uzlaştırma eğilimindedir.
Geleneksel yapılarla donatılmış sokaklar arasında yer alan modern konutlu
Antep Sokak, Sümer Kent idealini hem sokak hem de yapı ölçeğinde
gerçekleştirmiş olur. Modern ve gelenekselin bir aradalığını yansıtır.
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Anadolu Selçuklu Medrese
Mimarisinin Gelişim Sürecinde
Merkezileşmenin Rolü ve Etkileri1
The Role and Effects of Centralization in the Development Process of
Anatolian Seljuk Madrasa Architecture
Safa MERAL*
Öz
Büyük bir siyasi ve fikri parçalanmışlığın yaşandığı İslam dünyası, Oğuzların
Müslüman olmaya başladıkları 11. yüzyılda kurulan Selçuklu Devleti ile
birlikte büyük oranda tekrar birliğe kavuşur. Kazanılan askeri zaferler ve
takip edilen siyaset, geniş ölçekte siyasi parçalanmışlığı, ortadan kaldırmıştır.
Ancak esas manada siyasi parçalanmışlığın ortadan kaldırılabilmesi için
fikri parçalanmışlığın yerini birliğe bırakması gerekmektedir. Ortak aklın
ve bu ortak aklı sürdürülebilir kılan ortak dilin üretiminde eğitim, fikri
parçalanmışlığın giderilebilmesinde önemli bir faktördür. Selçuklular,
yeni dâhil oldukları İslam medeniyetini dışarıdan doğru bir şekilde
gözlemleyebilmiş ve sorunlara akılcı çözümler üretebilmişlerdir. Parçalı
eğitim faaliyetleri yerine, sadece eğitime hasredilen medreseleri tüm
ülkeye yaymışlardır. Devlet adamları eliyle kurulan medreseler, eğitimde
merkezileşmenin ve devlet kontrolünün önünü açmıştır. Bu merkezileşmenin
kaynağını ise Türklerin özelliklerinde ve inanışlarında bulmak mümkündür.
Eski bir inanış olan kut anlayışından doğan cihan hâkimiyeti mefkûresi ile
hareket eden “cihan hükümdarı”, devletçi ve merkeziyetçi politikalarıyla
hâkimiyet sahasını belli bir “ortak akıl” üzerinden nizama sokmaya
çalışmıştır. Bu makalede, medreselerden önce var olan parçalı eğitim
faaliyetleri anlatılmış, medreselerin ortaya çıkışında etkin unsurlar olan
tarihsel süreç ve dönemin siyasi-fikri ortamı, yönetim anlayışının getirdiği
merkezileşme ve bunun eğitime ve Anadolu Selçuklular özelinde mimariye
etkileri araştırılmıştır.
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Abstract
The Islamic world, which was politically and intellectually fragmented,
regained unity mainly with the Seljuk State, which was established in
the 11th century when the Oghuz Turks started to become Muslims. The
military victories won and the politics followed have eliminated the political
fragmentation on a large scale. However, in order to eliminate the political
fragmentation, the intellectual fragmentation must have been replaced with
unity. In the production of the collective mind and the collective wording
that makes this collective mind sustainable, education is an important
factor in eliminating the intellectual fragmentation. The Seljuks were able
to accurately observe the Islamic civilization from the outside and produce
rational solutions to the problems. Instead of partial educational activities,
they spread the madrasahs which were devoted to education all over
the country. Madrasahs established by statesmen paved the way for the
centralization and state control in education. It is possible to find the source
of this centralization in the characteristics and beliefs of the Turks. The “ruler
of the world”, acted with the idea of world domination and aimed, shaping a
“collective mind” with statist and centralist policies. In this article, the partial
educational activities that existed before the madrasahs are explained first.
Then the historical process and the political-ideological environment of the
period, which were the active factors in the emergence of the madrasahs,
the centralization brought by the management approach and its effects on
education and architecture in the Anatolian Seljuks are investigated.
Keywords: Seljuks, Centralization, Educational Buildings, Madrasah,
Anatolian Seljuk Architecture.

Extended Abstract
As a result of the military successes of the Seljuks, many Islamic towns other
than North Africa and Spain were gathered under same roof. However, in
order for to the political fragmentation be fully resolved, the intellectual
fragmentation must also be united. In this way, education, which is the
field where a collective mind and a collective wording can be produced, will
play an important role in eliminating intellectual fragmentation. Instead
of fragmented educational activities, the Seljuks built madrasas whose
constructives were mostly from the ruling class. The visibility of the state
in education increased with the conditions determined by the constructives
in the vakfiye, and in this direction, madrasas became one of the effective
elements in the formation of order and unity.
Centralization in education follows a parallel process with centralization
in administration. The idea of world domination, which came from the old
understanding of the state of the Turks, continued after their conversion
to Islam. This understanding puts forward the goal of ruling the world by a
single ruler. The desire to gather the administration around a single ruler
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also causes centralization in administration. This centralization is not only
limited in terms of administration, it also causes cohesion in the society
under the rule of the ruler and a combination is experienced. One of the
fields where we can read this composition best is undoubtedly architecture.
People from different religions, cultures and languages meet in a structure
where a ruler who has the idea of world domination is the founder.
In fact, there is no difference between the madrasahs and the educational
structures that existed before in terms of teaching method and muderrisstudent relationship. However, when the educational structures existing in
the Islamic geography before the madrasa are examined, it is very difficult
to talk about any spatial and institutional order. There is a fragmented
educational activity. There is not a single place devoted to education
as a function. Spaces are multifunctional. However, in madrasas, only
educational activities are carried out functionally. This order in education
developed and became widespread only with madrasahs.
This educational organization in madrasas continued in Anatolia and
in the early Ottoman period. However, there is not much information
in the sources about the educational activities in the Anatolian Seljuk
madrasahs. Vakfiyes do not give enough information on this subject. The
information contained in these texts is generally general information
about the qualifications sought in muderrises. There is more specialization
in Anatolian Seljuk madrasahs. Apart from the madrasahs where fiqhbased education was given, darül-hadiths where special hadith education
was given and madrasahs where medical education was given were also
established.
Although the Nizamiye madrasahs have a great reputation, they are not
the first madrasahs established in the Islamic world. Before them, there
were madrasahs founded by Samanoğulları, Karakhanids and Ghaznavids
in Transoxiana and Khorasan regions. In some sources, it is said that these
madrasahs were private enterprises. However, both the Karakhanids and
the Ghaznavids, and even the Seljuks before the Nizamiye, had madrasas
established by the statesmen. From here, it is clearly seen that madrasahs
are not a Seljuk invention. The success of the Seljuks here, along with their
contribution to the institutionalization process of the madrasahs, was to
spread it all over the country and bring them fame. In this way, madrasas
gradually turned into the main place of education in the entire Islamic
world.
The fact that the first madrasas in Transoxiana and Horasan regions have
not survived and the information on the architecture of the Nizamiye
Madrasahs is limited, does not give the opportunity to make strong
comments on the Great Seljuks and before. The Anatolian geography,
where there are many madrasah structures, is an important source in
order to make strong comments. With the victory of the Great Seljuks in
31

Safa MERAL

Manzikert under the leadership of Sultan Alparslan, the gates of Anatolia
were opened wide to the Turks, and Anatolia became a Muslim Turkish
homeland with many new Turkish states established. These established
states created their institutions with the great accumulation of the Great
Seljuks, Transoxiana, Khorasan and Iran geography they came from.
This accumulation is undoubtedly reflected in the architecture. Due to
Anatolia’s connection with these geographies, these geographies were
also influential in the determination of the architectural program. For
this reason, Anatolian Seljuk madrasah structures can also give ideas
about madrasah structures belonging to those geographies that have not
survived. Anatolia has a special position both for this reason and because
of the abundance of the early madrasah structure that has survived to the
present day compared to other geographies of Anatolia.
Anatolian Seljuks constantly tried new things within the framework of a
upper wording. It turns out that there is a great wealth here compared to
other geographies. As there are madrasahs with open courtyards, there are
also madrasahs with closed courtyards. The number of iwans was applied
in four different ways. There are madrasas with one iwan, two iwans, three
iwans and four iwans. There are madrasas with minarets and corner towers.
Although the layout of the student cells is mostly “justified on two sides”,
an order of “justified on one side”, “justified on three sides” and “ward
type” has also been tried. Different materials and techniques have been
used. In addition to cut stone and rubble stone; rough cut stone, marble
and brick were also used. In fact, this richness in the madrasa structures is
also due to the colorfulness of the social structure and therefore the builder
and the craftsmen. For example, the architect of Sırçalı Madrasa (1242)
was a Iranian origin named Mehmed from Tus. The architect of the Sivas
Gök Madrasa is Kalûyan el-Konevi, who is understood from his tag to be
from Konya. A part of the foundation charter of the Caca Bey Madrasa was
written in Mongolian, in the Uighur language. All these examples clearly
show this colorfulness in Anatolia.
This colorfulness observed in the madrasa architecture should not lead
to the interpretation that a plan typology has not been formed. The
indispensable architectural elements of a madrasah; courtyard, iwan and
student cells are found in all the madrasah structures studied, except
for one darül-hadiths. This proves the existence of a common needs
program used in the construction of madrasahs. Although madrasas are
autonomous, they are not disconnected from each other in terms of needs
and architecture. Rather, they share the same style. This shows that the
patrons, who are mostly from the ruling strata, have a collective mind.
Because “collective mind” is a must for a style to emerge and the provider
of this “collective mind” is the state, which is the central administration.
The management mentality of the Turks, which cares about centralization,
also showed itself in education and architecture, and the Anatolian Seljuks
were able to create a plan typology in the madrasah structures.
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Anatolian Seljuk madrasah, in general lines; has a type plan scheme that
be entered through a monumental crown door, mostly single storey, with
an open courtyard, two or four iwans, winter classrooms included, where
the students’ cells are leant on both sides, that a pool in the center of the
courtyard and a tomb are present, disconnected from the outdoor because
of its windowless or with crenellated windows construction that has the
appearance of a castle built with local materials, rubble and cut stone.
As a result, the Anatolian Seljuk period is an important stop in order to be
able to read the effects of centralization efforts on madrasah architecture.
These centuries are an intermediate period that carries its predecessor and
prepares the ground for the next. The Great Seljuks before him; he carried
the great accumulation of Iran, Khorasan and Transoxiana to Anatolia,
combined this accumulation with the local one, developed it and prepared
a solid ground for the Ottomans after him. In this period, centralization in
education did not gain a final appearance, as madrasahs were not a state
institution and were not subject to a law. However, as a result of the study;
Although there are always new trials in the architectural production of
madrasahs and there have been major political events that could disrupt
this production, it has been understood that a upper wording, a collective
wording, can be put forward in architecture. Madrasahs built by different
benefactors in different cities share the same architectural wording with
each other. The madrasahs share the same architectural wording and
within the framework of this wording; The existence of a type plan scheme
with its portal, courtyard, iwans and student cells clearly reveals the role
and influence of centralization on madrasah architecture.
Giriş
10. ve 11. yüzyıllar, İslam dünyası için hem siyasi hem de fikri açıdan
tam bir parçalanmışlığın yaşandığı ve bu parçalanmışlığın çatışmaya
dönüştüğü bir döneme karşılık gelir. Öncesinde tek bir devlet olarak var
olan Müslümanlar, bu asırlarda birçok devlete bölünmüştür. Abbasilerin
8. yüzyılda Emevileri yıkarak hilafeti ele geçirmelerinden iki asır sonra,
10. yüzyılda Endülüs Emevileri ve Şii Fatımiler, kendi hilafetlerini ilan
etmişlerdir. Abbasi hilafeti zamanla gerilemiş, İslam dünyasında Şii
hâkimiyeti güçlenmiştir. Ayrıca İslam coğrafyasının doğu sınırlarında
birbirine cephe almış 20 kadar mahalli hâkimiyet, birbirleriyle mücadele
halindedir (Kafesoğlu, 2016: 76). Bu iç çatışmalar ve siyasi kargaşa ortamı,
tabii olarak İslam dünyasında coğrafi sınırlar açısından gerilemeye sebep
olmuş, toprak kayıpları yaşanmaya başlamıştır.
Fikri parçalanmışlık ise var olan bu siyasi parçalanmışlığın başlıca
sebeplerinden biridir. Hakikati iddia ettiğini söyleyen birçok akıl
birbirleriyle mücadele halindedir. Akıldaki bu ayrılık doğal olarak eyleme
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de yansımıştır (Fazlıoğlu, 2018: 131). Böyle bir siyasi ve fikri kargaşa
ortamının ve parçalanmışlığın hâkim olduğu İslam dünyası, Oğuzların
boy boy Müslüman olmaya başladıkları bir dönemde, 11. yüzyılda kurulan
Selçuklu Devleti ile birlikte büyük oranda tekrar birliğe kavuşmuştur.
Selçuklular, yeni dâhil oldukları medeniyetin yaşadığı bu buhrana “faal,
savaşçı ve teşkilatçı” (Şeker, 2015: 27) özellikleriyle cevap vermeye
çalışmıştır.
Selçukluların askeri başarıları neticesinde, Kuzey Afrika ve İspanya
haricindeki pek çok İslam beldesi, tek bir çatı altında toplanmıştır.
Lâkin siyasi parçalanmışlığın tam manada giderilebilmesi için fikri
parçalanmışlığın da birliğe kavuşması gerekmektedir. Bu minvalde ortak
aklın ve ortak dilin üretilebileceği saha olan eğitim, fikri parçalanmışlığın
giderilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Selçuklular, parçalı eğitim
faaliyetleri yerine, bânilerinin ekseriyetle yönetici tabakadan olduğu
medreseler inşa etmişlerdir. Bânilerin vakfiyelerde belirlemiş oldukları
şartlarla eğitimde devletin görünürlüğü artmış ve bu doğrultuda
medreseler, düzenin ve birliğin oluşmasında etkili unsurlardan biri
olmuştur. Dönemin siyasi-fikri ortamı ve eğitimdeki bu merkezileşme
çabaları, medrese yapılarına mimari açıdan da yansımıştır. İhtiyaçlar
doğrultusunda belirli bir düzen içerisinde farklı varyasyonlarla üretilen
medreseler, bu etkenler bağlamında kendi tipolojisini zaman içerisinde
oluşturacak ve geliştirecektir.
Eğitimde merkezileşme, yönetimdeki merkezileşmeyle paralel bir süreç
izler. Türklerin, eski devlet anlayışlarından gelen cihan hâkimiyeti
mefkûresi, İslam’a girmelerinden sonra da devam etmiştir. Bu anlayış,
cihanın tek bir hükümdar tarafından idare edilmesi hedefini ortaya koyar.
İdareyi tek bir hükümdar etrafında toplama arzusu, dolayısıyla yönetimde
merkezileşmeye de neden olur. Bu merkezileşme, sadece yönetimsel
anlamda sınırlı kalmaz, hükümdarın hâkimiyeti altında bulunan toplum
nezdinde de kaynaşmaya sebebiyet verir ve bir terkip yaşanır. Bu terkibi
en iyi okuyabileceğimiz sahalardan birisi ise hiç şüphesiz mimaridir.
Farklı dinlerden, kültürlerden, lisanlardan insanlar, cihan hâkimiyeti
mefkûresine sahip bir hükümdarın bânisi olduğu bir yapıda buluşur.
Çalışmanın amacı, Selçuklular dönemindeki eğitimde merkezileşme
çabalarının medrese mimarisini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bunun
için de çalışma sahası olarak Anadolu coğrafyası seçilmiştir. Çünkü Anadolu
hem döneme ait medrese yapılarının çokluğu, çeşitliliği hem de renkli bir
toplum yapısının mimarideki buluşmasını görebilmek adına çok önemli
bir kaynaktır. Bu kapsamda, medreselerden önce var olan parçalı eğitim
faaliyetleri anlatılmış, medreselerin ortaya çıkışında etkin unsurlar olan;
tarihsel süreç ve dönemin siyasi-fikri ortamı, yönetim anlayışının getirdiği
merkezileşme ve bunun eğitime ve mimariye etkileri araştırılmıştır.
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Parçalı Eğitim Faaliyetleri
Bir eğitim kurumu olarak medreselerin İslam düşünce hayatına yapmış
olduğu katkıları daha iyi anlayabilmek adına kendisinden önce var olan
eğitim yapılarının mutlaka incelenmesi gerekir. Esasında medreseler ile
öncesinde var olan eğitim yapıları arasında ders işleme metodu ve hocatalebe ilişkisi açısından herhangi bir fark yoktur. Lâkin medrese öncesi
İslam coğrafyasında var olan eğitim yapıları incelendiğinde mekânsal ve
kurumsal anlamda herhangi bir düzenden bahsetmek oldukça güçtür.
Parçalı bir eğitim faaliyeti vardır. İşlev olarak sadece eğitime hasredilmiş
tek bir mekân yoktur. Mekânlar çok işlevlidir. Oysaki medreselerde, işlevsel
olarak yalnızca eğitim faaliyeti yapılmaktadır. Eğitimde mevzubahis bu
düzen, ancak medreselerle birlikte gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.
Medreselerden önce eğitim faaliyetlerinin yapıldığı mekânlar; evler, camiimescid, küttab, Beytü’l Hikme, Dar’ül İlim, zaviye, ribat olarak belirtilebilir.
Evler: İslam eğitim ve öğretim tarihi içerisinde evler önemli bir yer tutar.
Medreselerin faaliyete girmelerinden sonra dahi bu işlevlerini devam
ettirmişlerdir. İslam tarihindeki eğitim ve öğretim faaliyeti açısından ilk ve
en önemli ev olarak Hz. Peygamber döneminde İslam tebliğinin yapıldığı
Darü’l Erkam gösterilir. Sonraki dönemlerde de ulema evleri, eğitimöğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerler olmaya devam etmiştir. Kendi
evinde talebelerine ders veren âlimlerden örnek olarak İbn Sina verilebilir
(Beken, 2014: 20).
Mescid-Cami: Cami ve mescid yapıları arasında ayrım yapıldığı
görülmektedir. Cami, el-mescidü’l-cami’ (cemaat-i müslimini bir araya
getiren, toplayan mescid/ibadethane) teriminin kısaltılmış halidir (Makdisi,
2018: 47). Camii, içinde minberin bulunduğu, Cuma hutbesinin okunduğu
ve daha büyük kitleleri bir araya getiren ibadethane hüviyetindedir. Mescid
ise, daha küçük ölçekte ve günlük ibadetlerin yapıldığı bir mekân olarak
kullanılmıştır. Yalnız bu ayrım sadece ibadet yapılan mekân olarak değil
eğitim faaliyeti açısından da yapılmaktadır (Makdisi, 2018: 47).
Cami, namaz ibadetinin haricinde aynı zamanda içerisinde farklı İslami
ilimlerin okutulduğu bir eğitim kurumu hüviyetindedir. Yapılan eğitim
biçimine ise halka adı verilirdi (Şekil 1). Halka, bir hoca ve etrafında dairesel
şekilde oturan öğrencilerin oluşturduğu oturma düzeninin adıdır. Halife,
halkalara atama yapardı (Makdisi, 2018: 52). “Halkalar zaman zaman,
eğitimi verilen ilim dalı ile anılırdı: “Dilciler halkası” (halkatü’n-nahviyyin)
gibi.” Mescidler ise bir hoca adına kurulup onun adıyla ünlenebilmekteydi.
Örneğin, Bağdat’ta bulunan eş-Şafii Mescidi gibi (Makdisi, 2018: 52).
İslam dünyasında mescidde halka biçiminde ilk ders veren kişi Hz.
Peygamber’dir. Mescid-i Nebevî’nin önce güney giriş tarafında bulunan,
sonra kıblenin Mescid-i Aksâ’dan, Mescid-i Haram’a çevrilmesiyle kuzey
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tarafına taşınan ve temel olarak fakirlere tahsis edilen, aynı zamanda
misafirhane işlevi de gören Suffe (gölgelik), zamanla bir ilim merkezi
haline gelmiştir (Dündar, 2012: 11). Buradan hareketle hem eğitimin
verildiği mekân olarak hem de ders veriliş usulü olarak Mescid-i Nebevî,
İslâm eğitim-öğretim kurumlarının temeli olarak kabul edilmektedir.
Küttab: Osmanlılar zamanında yer alan sıbyan mektebinin karşılığıdır.
“Çocukların eğitimine tahsis edilen küttâblarda ilk dönemlerde uygulanan
öğretim programı hakkında net bilgi bulunmamakla birlikte çocuklara
basit okuma, yazma, şiir, hesap, nahiv ile birlikte Kur’an ve bazı temel
dinî bilgilerin öğretildiğini ileri sürmek mümkündür.” İlk olarak Hz.
Peygamber döneminde Medine’de kurulan küttablar, Emeviler ve Abbasiler
döneminde de devam etmiş, bu okulların sayısında ciddi artış yaşanmıştır
(Beken, 2014: 27).
Beyt’ül Hikme: Kuruluş tarihi kesin olmamakla birlikte Abbâsî
halîfelerinden Me’mûn tarafından 830 yılında Bağdat’ta kurulduğu
zikredilmektedir. Beytü’l-Hikme, “tercüme ve yüksek seviyedeki ilmi
araştırmaların yapıldığı merkezlere” verilen isimdir. Burada farklı
kültürlerden, farklı dillerden eserler toplanıp Arapça’ya çevirileri
yapılmıştır. Farklı beldelerden getirilen kitaplarla döneminin en zengin
kütüphanesi haline gelmiştir. Bağımsız bir yapı olmayıp saray müştemilatı
içerisinde yer almaktadır. 1258 yılında Moğollar tarafından yakılıp
yıkılmıştır (Kaya, 2020).
Diğer Yapılar
Darü’l İlim: Beytü’l-Hikme kurumunun halka açık ve vakıf destekli bir
türü olan bu mekânlar, çeşitli ilimlerde önemli kitapları ihtiva eden büyük
kütüphaneler olarak öne çıkmaktadır (Dündar, 2012: 17).
Zaviye: Sözlükte “köşe” manasına gelen zaviye, aynı zamanda “Osmanlı
Devleti’nin ilk devirlerinde genellikle yerleşim merkezleri dışındaki yollar
üzerinde, derbentlerde kurulan ve dinî-tasavvufî inanç ve fikirleri yaymak,
bölgenin güvenlik ve âsâyişini sağlamak, gelip geçenleri barındırmak,
yedirip içirmek gibi işleri üstlenen, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük
rol oynamış olan dinî ve sosyal kurum”dur (Kubbealtı Lugatı, 2021).
Şam ve Kahire camilerinde fıkıh dersi verilen zaviyeler bulunmaktaydı ve
bunlara “medrese” de denilmekteydi (Makdisi, 2018: 47). Bu kadar mana
taşımasının sebebi olarak kelimenin özü itibariyle taşıdığı “köşe” anlamı
gösterilebilir. Eğitim için bir caminin köşesinin kullanıldığı bir mekânın
zaviye olarak isimlendirilmesi buna örnek olarak verilebilir.
Ribat: Başlangıçta sınır boylarında askerler için yapılmış yapılardır.
“Ribâtlarda askerî eğitimin yanı sıra, İslâmî ilimler de tâlim edilmiştir.
Bedenen cihada hazırlanan gönüllü mücahitler, aynı zamanda ilimle
de meşgul olmuşlardır. 9. yüzyıldan itibaren İran ve Mâverâünnehir
bölgesindeki ribâtların askeri karakterlerini kaybederek tasavvufî bir veche
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kazandığı ve zamanla tekke ve zâviyeye dönüştüğü kaydedilmektedir”
(Dündar, 2012: 20). 12. yüzyılda ise tasavvuf ve fıkıh eğitiminin birleştiği
mekânlara dönüşmüşlerdir (Makdisi, 2018: 44).
Görüldüğü üzere küttab haricinde diğer tüm yapılar, tek başına bir eğitim
mekânı işlevinde değildir. Eğitim çok işlevli yapıların işlevlerinden yalnızca
birisidir. Ayrıca aynı zaman diliminde farklı işlevlere sahip birden çok
eğitim mekânının varlığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu unsurlar, tek
başına bir eğitim mekânı olarak işlev gören medreselerin daha çok ön plana
çıkmasında ve insanların rağbet göstermesinde etkili olması muhtemeldir.
Selçuklu Medreselerinin Ortaya Çıkışında Etkin Unsurlar:
Tarihsel Süreç ve Siyasi-Fikri Ortam
Hiçbir sanat eseri, hiçbir bina vücuda geldiği yerin belirleyicisi olan
toplumun karakterinden, yaşam biçimlerinden, dünya görüşü ve hayat
tasavvurundan bağımsız değildir. Eser, tarihsel süreç içerisinde toplumu
şekillendiren, ona yön veren siyasi-fikri ortamın izini taşır. Kimi zaman da
eser, yüklendiği işlev itibariyle onu vücuda getiren ortamın farklılaşmasında
belirleyici faktörlerden biri olur. Siyasette ve düşünce hayatında yapmış
oldukları faaliyetlerle birçok önemli gelişmeye sebep olan Selçuklular,
bu faaliyetler bağlamında vücuda getirdikleri eserlerle de dâhil oldukları
medeniyet içerisinde yol açıcı olmuştur. Bu önemli gelişmelerin yaşandığı
sahalardan biri de eğitimdir. Selçuklular döneminde yaygınlaştırılan,
sahip olduğu eğitim anlayışıyla ortak aklın ve ortak dilin üretiminde
etkili bir yere sahip olan medreselerin, tarihsel süreç içerisinde getirileri
incelendiğinde, dünya tarihinde 11. yüzyıl ve sonrasına dair büyük bir etki
sahibi olduğu görülür.
Tarihsel Süreç
Selçuklular, tarih sahnesine ilk çıktıklarında bölge coğrafyasında;
Abbasiler, Fatımiler, Gazneliler, Karahanlılar, Samaniler, Büveyhiler ve
Bizanslılar gibi iktidar sahibi devletler, hüküm sürmekteydiler. 960 yılında
Selçuk Bey, komutasındakilerle birlikte Yengi Kent’teki büyük Oğuz
kitlelerinden koparak Cend’e yerleşmiş ve burada Müslüman olmuştur.
Selçuklular, bu tarihten itibaren tam 78 yıl boyunca yurt arayışı içerisinde
olurlar ve bunun için uzun mücadeleler verirler. Nihayet son durakları olan
Horasan’da 1038 yılında Gaznelilere karşı giriştikleri savaş sonucunda
istiklallerini kazanırlar. 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile birlikte de
bağımsızlıklarını tescillerler (Turan, 2017).
Selçuklular bağımsızlıklarının ardından hızla hâkimiyet sahalarını
genişletirler. Yıllardır Bağdat’ı hâkimiyeti altında bulundurup, Abbasi
halifesini esir eden Şii Büveyhiler, halifenin yardım talebiyle 1055
yılında Selçuklular tarafından ortadan kaldırılır. Tuğrul Bey, 1058 yılının
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başlarında Bağdat’ta bizzat Abbasi halifesi Ka’im bi’Emrillah tarafından
“Dünya (şark ve garp) Sultanı” ilan edilmiş; kendisine “Dinin temeli”
(Rükn üd-din) ve “Halifenin ortağı” (Kasîm Emîr ul-mu’minîn) lakapları
verilmiştir (Turan, 2017).
Bu yüzyılda İslam coğrafyasına doğru yoğun bir Türkmen göçü yaşanır.
Bu durum, Selçukluları epey uğraştırmıştır. Yaşanan göçler, Selçuklu
ülkesinde, Müslüman halk ve ülkelerinde istilaya ve asayişsizliğe sebep
olur. Bu yoğun göç baskısına karşı Selçuklular, Oğuzları Anadolu’ya
yönlendirmiş ve gazaya teşvik etmişlerdir. 1071 yılında ise Sultan Alparslan
komutasındaki Selçuklular, Malazgirt’te Bizanslıları bozguna uğratarak
büyük bir zafer kazanırlar. Bu zaferin ardından Türkler, karşılarında bir
Bizans ordusu kalmadığı için, ordular ve halk kitleleri halinde Anadolu’nun
fethine başlarlar (Turan, 2017).
Selçuklu komutanlarından bağımsız olarak Anadolu Türkmenlerini ve
özellikle Yabguluları etrafında toplayan Süleyman Şah, 1075 yılında İznik’i
fethedip kendisine payitaht yapar. Süleyman Şah, kısa zamanda sınırları
boğazlardan Suriye’ye kadar uzanan kuvvetli bir devlet kurmuştur. 1092
yılında Melikşah’ın ölümünün ardından başlayan taht kavgalarıyla birlikte
Büyük Selçuklular duraklama dönemine girer ve Anadolu’ya müdahaleleri
son bulur. Sultan Sencer ile birlikte tekrardan toparlanan Selçuklular, 1141
yılında Karahıtaylara karşı giriştikleri savaşta büyük bir yenilgiye uğrar.
1153’te kendi kavimlerinden olan Oğuzlarla yapmış oldukları savaşta da
büyük bir yenilgi alırlar ve bu savaşta, sultan esir düşer. Sultan Sencer, üç
yıl süren esaretin ardından kaçmaya muvaffak olsa da devleti tekrardan
toparlama imkânı bulamadan 1157 yılında vefat etmiştir. Sultanın ölümüyle
birlikte de Büyük Selçuklu Devleti, son bulmuştur (Turan, 2017).
Anadolu Selçuklular ise 1096 yılında başlayan ilk haçlı seferinde, haçlılara
karşı giriştikleri çetin savaşlarla düşmana ciddi kayıplar yaşatmalarına
karşın İznik’i kaybetmişler ve başkenti Konya’ya taşımışlardır. 1096-1190
yılları arasında yaklaşık bir asır süren haçlı seferlerini göğüsleyen Anadolu
Selçuklular, 1176 yılında Bizanslıların Türkleri Anadolu’dan atmak için
giriştikleri Miryakefalon Savaşı’ndan da zaferle çıkarak Anadolu’yu
artık kesin bir Türk yurdu haline getirmiştir. Türkler, Anadolu’da öyle
bir yayılmışlar ve yurt tutmuşlardır ki ilk defa Sultan Mesud zamanında
Anadolu, Batı kaynaklarında “Turkia” adıyla kaydedilmiştir (Turan, 2017).
Sultan Alâaddin Keykubâd zamanında ise Anadolu Selçuklular en zirve
dönemini yaşar. Bu dönemde Türkiye çok mamur ve müreffeh olmuş,
ileri bir medeniyet seviyesine erişmiştir. Cami, medrese ve kervansaray
gibi pek çok büyük bina ve müessese inşa edilmiştir. Lakin 1237 yılında,
sultanın ölümünün ardından yerine geçen II. Keyhüsrev’le birlikte,
1243 yılında, Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı neticesinde, Anadolu
Selçuklular büyük bir yenilgi yaşamış ve Anadolu, Moğol tahakkümü altına
girmiştir. Anadolu Selçuklular, her ne kadar siyasi buhranlara ve Moğol
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müdahalelerine maruz kalsa da 1277’de Muineddin Pervane’nin ölümüne
kadar “ordusuyla, idaresiyle mevcut olduğu gibi iktisadi ve medeni
yükselişte de mühim bir sarsıntı yaşamamıştır” (Turan, 2017). Pervane
ile sağlanan sükûnet ortamı bu tarihten itibaren yerini kargaşaya bırakır.
Moğollar baskılarını arttırmışlar, atadıkları valiler ile Anadolu’yu idare
etmişlerdir. 1308 yılına gelindiğinde ise Anadolu Selçuklu Devleti artık
tamamen yıkılmıştır (Kafesoğlu, 2016: 66).
Moğol istilaları Anadolu’nun Türkleşmesinde de önemli bir yere sahiptir.
“Malazgirt zaferini müteakip Anadolu’ya nasıl sel halinde insan akını
olmuş ise Moğol istilası önünde de aynı şekilde Türkmen kitleleri bu
ülkeye kaçmışlar ve Moğol kıtalinden kurtulmaya çalışmışlardır” (Turan,
2017: 299). Türkmenler, burada da Moğolların tazyikiyle uçlarda yığılırlar
ve Bizans topraklarını fethetmeye başlarlar (Turan, 2017: 300). Uçlarda
yığılan Türkmenler, Selçukluların ardından kurdukları beyliklerle
Anadolu’da yeni bir dönemi başlatırlar.
Siyasi-Fikri Ortam
Medreseyi daha iyi anlayabilmek, üzerine daha güçlü yorumlar yapabilmek
adına, ona şöhret kazandıran Selçukluların ortaya çıktığı dönemi, siyasifikri açıdan incelemek oldukça önemlidir. Selçuklular, İslam medeniyetine
siyasi ve askeri bir güç olarak dâhil olduğunda, İslam dünyası, siyasi açıdan
tam bir parçalanmışlık içerisindeydi (Şekil 2). Hâlihazırda üç farklı devlet;
Abbasiler, Fatımiler ve Endülüs Emevileri halifeliklerini ilan etmişti.
Sünniliğin müdafii Abbasiler ile Şii Fatımiler birbirleriyle mücadele
halindeydiler. Fatımiler, bu mücadelede hâkimiyet sahasını genişletmiş,
Mısır ve Suriye’ye hâkim olmuş ve Şii Büveyhiler, Bağdat’ı ele geçirerek
Abbasi halifesini esir etmişlerdi. Yaşanan bu parçalanmışlık, coğrafi
sınırların küçülmesine de sebep olmaktaydı.
Fatımiler, Kahire’de 972 yılında yapımı biten Ezher Camii, 1005 yılında
kurulan “Darû’l-Hikme” veya “Dârû’l-İlim” adlı müesseseler ve ardından
bu müesseselerin İskenderiye, Halep ve Trablusşam’da yer alan
küçük örneklerinde (Köroğlu, 2006: 45) yürüttükleri eğitim-öğretim
faaliyetleriyle Şii inancını yaymak amacını gütmüşlerdir. Kurdukları
eğitim mekânlarında yetiştirdikleri dailer, farklı coğrafyalarda bu inancı
insanlara aşılamaya çalışmışlardır. Dailer, Kahire’de bulunan “dai’dduâtın”2 emriyle hareket ederlerdi (Ocak, 2017: 76).
Fatımiler tarafından eğitilerek yetiştirilen, Bâtıni tevillere dayalı olarak
kurduğu gizli örgütlenmeyle Selçuklu ülkesinde tedhiş hareketleri başlatan
Hasan Sabbah, Sünni halk kitlelerini Şii imamete tabi kılmaya çalışmıştır
(Köroğlu, 2006: 46). Suikastleriyle ün kazanan Hasan Sabbah’a bağlı
Bâtıniler, kendilerine muhalif olan birçok kişinin canına kıymışlardır. Keza
2

Fatımilerde, devletin dini teşkilatının tepesinde yer alan isme “dai’d-duât” denmektedir
(Ocak, 2017: 75).
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Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk, Bâtıniler tarafından düzenlenen
bir suikast sonucu ölmüştür. Giriştikleri yoğun propaganda çalışmalarıyla
dışarıdan Fatımiler, içeriden ise Bâtıniler, Sünni inancı ortadan kaldırmak
için büyük çabalar göstermişlerdir.
Öte yandan Selçuklu öncesi doğu İslam dünyasında; Maveraünnehir,
Horasan, İran, Irak ve Suriye coğrafyasında birbirine cephe almış 20
kadar mahalli hâkimiyetin oluşturduğu siyasi ayrılık ve karışıklık, bu siyasi
mücadeleler neticesinde harabeye dönüşen şehir ve kasabalarda sıkıntıya,
bununla birlikte asayişsizlik ve yol kesiciliğe, can ve mal emniyetinin
kalmamasına sebep olmuştur (Kafesoğlu, 2016: 76).
Abbasi hilafetinin yanında yer alıp Sünnilik siyaseti takip eden
Selçuklular, bu bağlamda Şiilik ve Bâtınilikle mücadele etmiştir (Şeker,
2015). Selçuklular, giriştikleri bu mücadelede Abbasi halifesini esaretten
kurtarmış, Şii Büveyhilerin sonunu getirerek Fatımilere doğu İslam
dünyasından el çektirmiş ve Sünniliğin zaferini sağlamıştır. Selçuklular
böylece Kuzey Afrika dışında kalan ve ahalisini Sünnilik etrafında
topladıkları bütün ülkelerde siyasi birliği tesis etmiştir (Şekil 3), (Kafesoğlu,
2016: 81). Kuzey Afrika’nın haricinde, Endülüs coğrafyası da bu siyasi
çatının dışında kalmıştır.
Bu siyasi kargaşa ortamının dışında diğer taraftan Selçuklular, dâhil
oldukları bu yeni medeniyette, aklı da parçalanmış buldular. Aklın
parçalanmışlığı doğal olarak siyasi parçalanmışlığı da besliyordu.
“Hakikati temsil ettiğini iddia eden onlarca dini ve fikri okul aralarında
çatışma halindeydi; öyle ki, birbirlerinin canlarına kastetmekteydiler.
İtikadî ve fıkhî mezhebler, irfani meşrepler, felsefi meslekler, tüm renkleri
ve tonlarıyla mevcuttu” (Fazlıoğlu, 2018: 131).
Bu dönemde sünni mezhepler dahi birbirleriyle kavga halindedir.
Selçuklular, izledikleri siyasetle bu kavgalara da son vermeye çalışmışlardır.
Bağdat’ta 1076-77’de Şafilerle Hanbeliler arasındaki kavga buna örnek
olarak verilebilir. Kavgada sayısı az olan Şafiilerden Bağdat Nizamiye
Medresesi’nin müderrisi Ebu İshak eş-Şirazi, Nizamülmülk’e mektup
yazarak yardım istemiştir. Nizamülmülk, cevabi mektubunda bir mezhebi
terk edip diğer mezhebe yönelmenin doğru olmadığını belirtip insanların
mezheplerinden ayrılmaya zorlanmasının adet olan bir şey olmadığını
söylemiştir (Şeker, 2015: 265). Bu olaydan sonra bütün vaizler, divanda
toplanarak vaazlarında usul ve mezheplere girişilmemesi konusunda
karar almışlardır ve 1080 yılında bu husus bir disipline alınmıştır (Turan,
2017: 313). Keza, Hanefi mezhebine mensup olan Selçuklu sultanlarına
vezirlik yapan Nizamülmülk, Şafii mezhebindendir. Anadolu Selçuklu
sultanlarından Sultan Alaeddin Keykubad da Hanefi mezhebinden
olmasına rağmen sabah namazlarını Şafii mezhebine göre kılardı (Şeker,
2015: 264). Tüm bu örnekler, Selçukluların sünni mezhepler arasında bir
ayrım gözetmediğine ve herhangi bir mezhebin tarafgirliğini yapmadığına
dair güzel örneklerdir. Devletin bu tutumu topluma da yansımış, sünni
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mezhepler arasında yaşanan kavgalar, zamanla son bulmuştur.
Askeri zaferlerle sağlanan siyasi birliğin tam manasıyla gerçekleşebilmesi
için fikri sahada da birliğin sağlanması, parçalanmış aklın yeniden inşa
edilmesi gerekmektedir. İhsan Fazlıoğlu, ortak aklın yeniden inşasına dair
Selçukluların takip ettiği stratejiyi şöyle anlatmaktadır:
“Türkler, siyasi birliğin bile meşruiyetini kendisinden devşirdiği aklın/
nazarın birliğinin yeniden yapılanması için çift yönlü bir strateji takip
ettiler: (1) Hakikate ilişkin farklı mezhep, meslek ve meşreplerin ileri
sürdüğü mevcut bilgi birikimini bir ortak dile dökmek; (2) bu ortak dile
dökülen bilgi manzumesini eğitim-öğretim yoluyla nesiller arası aktarıma
sokmak. Ortak dil üzerinden yürütülecek eğitim-öğretim yoluyla din ortak
vicdanı, hikmet ortak idraki, tasavvuf ise ortak irfanı verecek; kısaca üst
dilde birleşen bir ortak akıl, her alanda vuku bulan çatışma ortamlarını
giderecek en azından asgariye düşürecektir. Bu ortak aklın kalıcılığı için ise
medrese hem ortak vicdanın hem ortak idrakin, tekkeler ise ortak irfanın
sürekliliğini yürütmeyi üstlenmiştir. Bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan
ortak vicdan, itikadi ve fıkhi mezhebleri tahdid etmiş; bugün dahi kullanılan,
geçerliliğini sürdüren pek çok dini formülasyon üretmiştir… Medreseler bir
yandan Oğuz boylarının yeni dâhil oldukları medeniyetin vicdani, hikemi
ve irfani birikimini özümsemelerini sağlamış; diğer yandan da bütün bir
İslam coğrafyasında hem yatay hem de dikey boyutta ortak bir dili ve bu dili
konuşan ortak bir aklı kurmuştur” (Fazlıoğlu, 2018: 133-135).

Özellikle Anadolu’da diğer coğrafyalara kıyasla fikri planda ciddi bir
sükûnetin sağlandığı söylenebilir. Ulema sınıfı ile tasavvuf erbabı; medreseler
ile tekkeler bir arada vücut bulmuşlardır. Ortak aklın kalıcılığında, ortak
idrak, ortak vicdan ve ortak irfanının birlikte üretiminde Gazzali’yle
birlikte yeni bir dönem başlamıştır. “Gazzali’den sonraki ulemanın büyük
çoğunluğu kendisi gibi iki yönlü olmuş; bir yönüyle şeriatı, diğer yönüyle
tasavvufu temsil etmişlerdir” (Ocak, 2017: 302). Medrese birinci planda
aklı, tekke ise kalbi ele almaktaydı. Lâkin her ikisinin de gerekliliğine
inanılıyordu. “Medreseye göre daha geniş halk kitlelerine hitabeden
tekke ise kendi ufuklarını kavrayamayanları medreseye göndermekte hiç
tereddüt etmemekteydi.” Tekke ile medrese bazı yerlerde aynı çatı altında
bulunmaktaydı ve bu mekânlar tek şahıs tarafından yönetilmekteydi. (Kara,
1976: 33-34). “Medreselerde müderrislik yapanlar arasında tekkelerde ileri
mertebeye varmış kişiler de bulunmaktaydı.” Bu durum Osmanlılarda da
devam etmiştir. Hatta İznik’teki ilk Osmanlı medresesine müderris olarak
atanan Davud-ı Kayseri, aynı zamanda şeyhtir ve tasavvuf üzerine eserler
yazmıştır (Tekeli & İlkin, 1993: 14). Ayrıca birbirleriyle zıt fikirlere sahip
olan Gazzali’nin ve İbn Sina’nın görüşleri Anadolu’da ortak dilde buluşur.
“Bu üst dil (ortak dil) Gazzâli’nin süzgecinden geçen İbn Sinâcı mantık,
genel bir deyişle tefekkür anlayışının, Fahruddin Râzi’nin tenkitlerini de
dikkate alarak, başta Büyük Selçuklu düşünürlerinden Necmuddin Kazvini
ile Konya kadısı Sirâcuddin Urmevi tarafından telif edildi” (Fazlıoğlu,
2018: 143).
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Selçuklular, tarihi tecrübenin kendilerine kazandırmış olduğu özelliklerle
dâhil oldukları bu yeni medeniyetin kargaşa ortamında, askeri zaferlerin
yanı sıra sorunun esas kaynağını teşkil eden aklın parçalanmışlığına dair
çözümler üretmişlerdir. Bu çözümler içerisinde medreselerin kurulması ve
yaygınlaştırılması, ortak aklın inşası için çok önemli roller oynamıştır.
Merkezileşmenin Eğitim Sistemi ve Medrese Mimarisi
Üzerindeki Etkisi
Eski Türk kabilelerinde hâkim olan Gök-Tanrı inancından kaynaklı kut
anlayışına göre ‘hükümdarın Tanrı tarafından getirildiği’ fikri, Türklerdeki
‘hâkimiyet mefhumunun’ bir göstergesi olarak ifade edilir. “Yetkisini
Tanrı’dan alan hükümdar kendisini evrenin merkezine yerleştirir” (Peker,
2016: 45). Eski Türk anlayışının temel girdilerinden birini teşkil eden ve
dünyayı tek bir hükümdarın idaresi altında birleştirme üzerine kurulu
cihan hâkimiyeti mefkûresi, Türklerin İslam’a girmelerinden sonra da
devam etmiştir. “Kutadgu Bilig’de, milli ve kavmi duygulardan arınmış
bir universalismus3, bir cihan devleti anlayışı vardır” (Ögel, 2016: 40).
Kaşgarlı Mahmud, bu anlayışı doğrular nitelikte şu ifadeleri kullanmıştır:
“Tanrı, devlet güneşini Türklerin burçlarından doğdurmuş, göklerdeki
dairelere benzeyen devletleri onların saltanatları çevresinde döndürmüş
ve Türkleri yeryüzünde hâkim yapmıştır” (Kafesoğlu, 2016: 79).
Cihan hâkimiyeti mefkûresi, Selçuklu Türklerinde de devam eder. Türklerin
İslam’a girmeleriyle birlikte kurulan Müslüman Türk devletlerinde
hükümdar, artık sultan sıfatıyla tanımlanmaya başlar ve bu sıfatla birlikte
“İslam’ın bayraktarı, koruyucu ve yayıcısı” vazifesini de sahiplenir (Peker,
2016: 47). Tuğrul Bey’e, 1058 yılının başlarında Bağdat’ta bizzat Abbasi
halifesi Ka’im bi’Emrillah tarafından “şarkın ve garbın sultanı” unvanı
verilmesi onun cihan hükümdarlığı anlayışını vurgular. Yine Sultan
Melikşah, 1087 yılında Bağdat’ı ilk ziyaret edişinde bu unvan kendisine
verilmiştir (Kafesoğlu, 2016: 79).
Dönemin büyük âlimlerinden birisi olan ve İslam düşünce hayatına büyük
katkıları olan İmam Gazzali, dinin muhafazası adına devleti oldukça
önemser ve onun gerekliliğini vurgular. Onun kaleme aldığı eserlerde dile
getirdiği beyanlar, cihan hâkimiyeti fikrine sahip Selçuklu sultanlarının
pozisyonlarını da kuvvetlendirmektedir. “Gazzali’ye göre sultan Allah’ın
gölgesidir, bu münasebetle yönetilenlerin ona itaati şarttır ve onunla
çekişmeleri de uygun değildir” (Yer, 2004: 43). Ayrıca Sultan Melikşah’a
yazdığı Nasihatü’l-Mülûk kitabında ise “Allah’ın melik kıldığı insanlara
itaat etmenin ve muhabbet beslemenin vacip” olduğunu söyler (Şeker,
2015: 248). Bu çerçevedeki bir başka yorumu da şöyledir:
3
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“Din asıldır. Hükümdar onu muhafaza eder. Kökü olmayan yıkılmaya
mahkûm olduğu gibi korunmayan temeller de yıkılır. Mülkün tamamlanması
ve korunması ancak sultanlarla mümkündür. Hükümetlerde mülkü korumak
ve nizamı kurmak da fıkıhla mümkündür. Fakih, hükümet reisinin ihtiyaç
duyduğu siyasi kanunları inşa eden ve halk arasındaki ihtilafları kaldırmayı
bilen kimsedir. Fakihler dünya işlerine istikamet vermede hükümdarların
hocalarıdır” (Şeker, 2015: 246-247).

Gazzali’ye göre devlet olmadan bireyin mutlu olması düşünülemez.
İnsanların farklı arzulara, görüşlere sahip olmalarından dolayı bu dağınık
ve birbirine aykırı fikirler, ancak kendisine itaat edilen bir sultanla bir
araya getirilerek bir fikir altında toplanabilir (Yer, 2004: 20-21). “Din’in
nizamı dünyanın nizamına bağlıdır, din ancak dünya ile tamamlanır, din ve
mülk/dünya ikiz kardeş gibidir” ifadelerinde, devletin gerekliliği üzerinde
durduğu görülebilir (Şeker, 2015: 246). Gazzali, devletle ilgili görüşlerini,
asıl gidilecek yer olan ahiret yurduna hazır olmakla ilişkilendirmiştir. Ona
göre bu bağlamda şu üç başlığın korunması gerekir: Ahirete götürecek yol
olan din, bu yolda araç olduğu için adaletle hükmeden devlet ve hem din
hem de devlet için önemli olan tebaa (Yer, 2004: 21).
Diğer bir yandan da eski Türk devlet anlayışından gelen cihan hâkimiyeti
mefkûresi doğrultusunda devletleşmeyi ve merkezileşmeyi önemseyen
Selçuklular, yine Türklerin devlet geleneğinden gelen “devlet, hanedanın
müşterek malı”dır anlayışından sıyrılamamıştır. Bu anlayış, devletin asli
manada merkezîleşmesindeki en büyük engeli oluşturmuştur. Bu sebeple,
daha kuruluşunda Büyük Selçuklu Devleti üçe taksim edilmiş ve sultan
sıfatını alan Tuğrul Bey’in yanında hem Çağrı Bey’in hem de İnanç Bey’in
kendi özerk hâkimiyetleri sağlanmıştır. Merkezi devlet yapısını tesis
edebilmek için Tuğrul Bey ile birlikte merkeziyetçi politikalar devreye
sokulmuş, Sultan Alparslan’la beraber bu politikalar devam ettirilmiştir.
(Turan, 2017) Vezir Nizamülmülk, bu veraset anlayışından farklı olarak
“devlet ve tebaa sultanındır” (Kafesoğlu, 2016: 88) görüşünde olmasına
rağmen Büyük Selçuklular, bu anlayıştan sıyrılma konusunda tam
anlamıyla başarılı olamamışlardır.
Anadolu Selçuklularda da aynı anlayış devam etmiş ve bu anlayış özellikle
II. Kılıçarslan zamanında devleti ciddi sıkıntılara sokmuştur. İhtiyarlayan
sultan, kendi isteğiyle devleti on bir oğlu arasında taksim edip her birini,
melik sıfatıyla, bir eyaletin idaresine göndermiş ve kendisi de sultan
olarak Konya’da oturmuştur. Sonrasında yaşanan taht mücadeleleri ve
Haçlı seferi, devlet için büyük sıkıntılara sebep olmuştur (Turan, 2017).
Bu veraset meselesi ancak Osmanlılarla birlikte çözülebilmiş ve siyaset
buna göre geliştirilmiştir. “Öyle ki, bu ilke dışındaki uygulamaları garip
bulup ‘nereden icat ettikleri’ne ilişkin bir mektup yazan Timûrî Şâhruh’a,
Çelebi Sultan Mehmed’in, ‘Bunu bize tarihî tecrübe öğretti.’ şeklinde cevap
verdiği bilinmektedir” (Fazlıoğlu, 2018: 132).
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Pek tabidir ki, yönetimdeki bu merkez-çevre ilişkisi kendisini devletin diğer
alanlarında da göstermektedir. Eski Türk devlet anlayışından sıyrılarak
merkezileşmeye çalışan Selçuklular ve ardından Osmanlılarla birlikte bu
anlayışın devre dışı kalması ve merkezi devlet yapısının hâkim olması
tarihsel bağlam içerisinde eğitim alanında da benzerlikler taşımaktadır.
Cihan hâkimiyeti mefkûresine sahip olan hükümdarın merkeziyetçi
devlet anlayışıyla Selçuklular, Orta Asya’dan Suriye’ye kadar sahip
olduğu hâkimiyet sahasında karşılaştığı Çin, Hint, İran, Bizans gibi nice
medeniyet ve kültürü; kendi inanç dünyasında eriterek birleştirmiş ve
bir senteze ulaştırmıştır. Bu, mimari ve sanatta kendisini en iyi şekilde
göstermiştir. “Küçük sanatlarda geleneklerine daha bağlı olan bir
kavim, evrensel hükümdarın temsiliyet alanında birleştiricilik vasfını
öne çıkartmayı daha uygun görmüştür” (Peker, 2016: 55). W. Barthold,
Selçuklu mimarisi ile ilgili şu yorumda bulunmuştur: “Muhtelif yerlerdeki
mimari tiplerin birbirine yaklaşması ve umumiyetle medeniyetin muhtelif
kavimler arasında yayılması, Orta Asya’dan çıkan Selçuk Türk hanedanının
muvaffakiyeti sayesinde olmuştur” (Peker, 2016: 48). Misal, “eyvan,
Selçuklu öncesi Sasani mimarisinde yaygın olarak kullanılmış olsa da bir
avlunun dörtkenar ortasında dört yöne hâkim yerleştirilmesi asıl olarak
Selçuklu döneminde gerçekleşmiştir” (Peker, 2016: 56).
Merkezileşmenin Eğitim Sistemine Etkisi
Parçalı bir eğitim faaliyetinin yaygın olduğu İslam dünyasında, Selçuklularla
birlikte yaygınlaşan medreseler, eğitimin kurumsal bir çatı altında
yürütülmesini sağlamıştır. Medreseler, her ne kadar bir vakıf kurumu
olması hasebiyle özerk bir yapıya sahip olsa da kurucularının ekseriyetle
yönetici sınıfından olması, vakfiyelerin bu yönetici sınıfın istekleri
doğrultusunda hazırlanması ve yine bir müderris adına kurulmaları,
eğitimde devletin görünürlüğünü artırmıştır. Buna en güzel örnek olarak
Nizamiye Medreseleri verilebilir. Medreselere müderris tayininde söz
hakkı Nizamülmülk’e aitti.
Medreselerde yürütülen eğitim-öğretim sistemi, içerik ve biçim itibariyle
medrese öncesi eğitim sisteminden pek de farklı değildir. Derslerin
veriliş biçimi, hoca-talebe ilişkisi, evveliyatında var olan şekliyle devam
etmiştir. Bununla beraber medreselerin kurulmasıyla birlikte devlet
tarafından belirlenen zorunlu bir müfredat da yoktur. “Bir medreseye
karakterini kazandıran, müderrisinin şahsî birikim ve ilmî yetkinliğiydi.
Çünkü medresede hangi ilim ve eserlerin okutulacağını yine o medresenin
müderrisi belirlemekteydi” (Yılmaz, 2014: 193). George Makdisi, bunun
nedenini kısmen eğitim kurumlarını tesis eden kişilerin ve okutulacak
derslerin belirlenmesi dâhil vakıf sahibinin kurum üzerindeki tercih
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özgürlüğüne ait olmasına bağlar. Vakıf sahibi de okutulacak derslerin
belirlenmesinde, müderrisin görüşlerini dikkate alır (Makdisi, 2018: 139).
Lâkin yine de fıkıh ilmi, “medreselerdeki eğitimin en merkezî unsuruydu
ve medreseler ‘fakih’ olarak şöhret bulmuş isimler için kurulmuştu.” Çünkü
fıkıh, “hayatın bütün alanlarını düzenleyen bir özellik arz eder. Bu nedenle
diğer disiplinlerle mukayese edildiğinde pratik açıdan çok daha işlevsel bir
özelliğe sahiptir” (Yılmaz, 2014: 253).
Meşhur Nizamiye medreselerinin belli başlı hocalarının ve yardımcılarının
biyografik incelemelerine dayanarak Asad Talas, medreselerde şu içerikte
genel bir ders programının olabileceğini ifade etmektedir (Talas, 2000:
51):
•

Kur’an ve Kur’an ilimleri

•

Hadis ve ilimleri

•

Şafii usulü fıkhı ve Eşari kelamı

•

Şafii fıkhı

•

Arapça ve ilimleri

•

Adâb ve kısımları

•

Riyâdiyat ve ferâiz (aritmetik ve mirasın taksimi ile ilgili ilim)

Medresedeki bir dersin işleyişini Mez, şu ifadelerle anlatır: “Genellikle
öğretim namazdan sonra başlıyordu ve öğrenciler namazı hocalarıyla
birlikte kılıyorlardı. Dersler Hz. Peygambere yapılan salâtu selâm ve
diğer dini sözlerle birlikte bir kâri (okuyucu) tarafından Kur’an-ı Kerim’in
okunmasıyla başlıyordu” (Talas, 2000: 51). Derslerin öğreniminde
genellikle takip edilen yöntem ezberleme, tekrar, tefakkuh, müzakere
ve imla şeklindeydi (Bozkurt, 2018). “Ders esnasında hoca ve talebeler
birbirlerine karşılıklı sorular sorarlar ve dersin zihinlerde pekişmesini
temine çalışırlardı. Öğrenciler dinledikleri dersle ilgili olarak hocalarına
istedikleri soruyu sorup bu sorular etrafında münazaralar geliştirirlerdi.
Hocalar da bu tür münazaraları teşvik ederlerdi. Ders esnasında yapılan
bu münakaşa ve münazaralarda saygı ve edebe son derece riayet edilir ve
bu konuda taviz verilmezdi” (Ocak, 2017: 270). Salı ve Cuma günleri ise
kaynaklarda öğrencilerin tatil günleri olarak belirtilir (Makdisi, 2018: 156).
Büyük medreselerde ise bugünkü karşılığıyla bir fakülteleşme söz
konusudur. Farklı ilimler bir arada okutulabiliyordu. 1233 yılında Halife
Mustansır tarafından yaptırılan Mustansırıye Medresesi (Şekil 4), bu
konseptte ve dört mezhep için inşa edilmiştir (Cantay, 2006: 338-339). Bu
medresede şeyh-i hadis ve şeyh-i tıp unvanında iki müderris bulunmaktaydı
(Kuran, 1969: 4).
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Medreselerle birlikte hoca tarafından talebeye verilen icazet usulü
değişmemiştir. İcazet belgesinde medresenin ismi geçmez ve hoca
kendi adına bu icazeti verirdi. Öğrenciler bir medreseyi tercih ederken
medresenin kimliğine göre değil öğrenim görmek istedikleri hocaya göre
hareket ederlerdi. Bir öğrenci diyar diyar gezerek birden fazla hocadan
birden fazla icazet alabilirdi (Sayılı, 2002: 16).
Medreselerdeki sınıf düzeni ise halka şeklindedir. Derslerde takip edilen
halka şeklindeki oturma biçimi, medreselerden önce var olan ve Hz.
Peygamber döneminden gelen bir usuldür. Sınıftaki oturma düzeni
öğrencilerin bilgi seviyelerine göre ayarlanmaktaydı. Konu hakkında en
fazla bilgiye sahip olan talebe, müderrisin en yakınında oturmaktaydı.
Bir talebenin oturma düzeninde müderrise göre konumu talebenin bilgi
seviyesiyle ilişkilidir (Makdisi, 2018: 152). Müderris ise ders verirken bir
koltuk veya divan üzerine otururdu, haricen post veya seccadede oturduğu
da olurdu (Ocak, 2017: 269).
Medreselerden yetişen kişilerin aynı zamanda devletin çeşitli kadrolarında
görev aldıkları görülmektedir. Bununla ilgili olarak Bağdat Nizamiye
Medresesi’nin müderrisi olan Ebu İshak eş-Şirazi’nin sözleri güzel bir
örnektir. 1082 yılında halifeden Sultan Melikşah’a elçi olarak giden Ebu
İshak eş-Şirazi: “Horasan’a gitmek için yola çıktığımda hiçbir beldeye,
hiçbir karyeye uğramadım ki orada benim yetiştirdiğim kadı, müftü, hatip
bir öğrencim veya dostum olmasın.” demektedir (Ocak, 2017: 325). Lakin
şu da var ki, bir makam elde edebilmek için medresede görev yapmış
olmak ya da orada yetişmiş olmak gibi bir zorunlulukta yoktur. Ulemâ,
makamları kendi kişisel kabiliyetleri ve şöhretleriyle elde etmekteydi
(Yılmaz, 2014: 211). Aydın Sayılı, medreselerle birlikte zamanla ulema
arasında hiyerarşi oluştuğunu ifade etmiştir. 13. yüzyıl Anadolu’sunda
birçok medresenin varlığından söz edilmektedir. Sadece Konya’da birçok
medrese bulunmaktaydı ve bu medreselerin yönetici hocaları arasında da
muhtemelen bir hiyerarşi mevcuttu4 (Sayılı, 2002: 33).
Medreselerdeki bu eğitim organizasyonu benzer şekilde Anadolu’da ve
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde devam etmiştir. Lakin Anadolu Selçuklu
medreselerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerine dair kaynaklarda pek bilgi
yoktur. Vakfiyeler bu konuda yeterince bilgi vermemektedir. Bu metinlerde
yer alan bilgiler, genellikle müderrislerde aranan vasıflarla ilgili umumi
bilgilerdir. Bu gibi bilgiler her ne kadar ipucu verseler de bir müfredat
programı oluşturmaktan uzaktırlar (Ünan, 2006: 398). Anadolu Selçuklu
medreselerinde daha çok bir ihtisaslaşma söz konusudur. Fıkıh merkezli
eğitimin verildiği medreselerin haricinde hususi hadis eğitiminin verildiği
darülhadisler ve tıp eğitiminin verildiği medreseler de kurulmuştur.
4
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Osmanlılarla birlikte medreselerdeki parçalar halindeki birikim
sistemleştirilmiş ve bir bütün halinde işlerlik kazanmıştır (Akgündüz,
1997: 254). Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleriyle birlikte yapılan
kanunnamelerle ülke genelinde parça parça ama aynı “ortak akıl” ve
“ortak dil”e sahip olunması hasebiyle birbirleriyle çatışmayan irili ufaklı
tüm medreseler, hukuki bağlamda bir sisteme ve nizama sokulmuştur.
Süleymaniye ile medreselerde bir duraklama ve ardından 20. yüzyıla
uzanan bir çöküş sürecine girilmiştir. Genel olarak şu ifade edilebilir; İslam
dünyasında ilk medreselerin kuruluşundan 16. yüzyıla kadar olan 500
yıllık süreçte yönetimdeki merkezileşmeye paralel olarak; Selçuklularla
birlikte parçalı eğitim faaliyetleri yerine medreseler yaygınlaştırılmış, yine
bunun akabinde Osmanlılarla birlikte de parçalı medrese faaliyetleri genel
bir hukuki düzen altında tam bir nizama ve birliğe sokulmuştur.
Merkezileşmenin Medrese Mimarisine Etkisi
Nizamiye medreseleri, her ne kadar büyük bir şöhrete sahip olsa da
İslam dünyasında kurulan ilk medreselerden değildirler. Onlardan önce
Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde Samanoğulları, Karahanlılar
ve Gazneliler tarafından kurulmuş medreseler vardır (Dündar, 2012).
Bazı kaynaklarda bu kurulan medreselerin özel teşebbüs olduğu
söylenmektedir. Lâkin hem Karahanlılarda hem de Gaznelilerde, hatta
Nizamiye öncesi Selçuklularda, devlet adamları tarafından kurulan
medreseler bulunmaktadır. Buradan da medreselerin bir Selçuklu
icadı olmadığı açık bir şekilde görülür. Selçukluların buradaki başarısı
medreselerin kurumsallaşma sürecine olan katkılarıyla birlikte, onu tüm
ülkeye yayması ve şöhret kazandırması olmuştur. Böylelikle medreseler
tedricen tüm İslam dünyasında asli eğitim mekânına dönüşmüştür.
10. yüzyılda kurulmuş olan ilk medreselerden mimari anlamda üzerine
konuşabileceğimiz hiçbir medrese yapısı günümüze ulaşamamıştır.
Bununla birlikte kurulan ilk medreselerden olmasa da şekli ve getirdikleri
itibariyle Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye medreseleri, sadece
eğitim anlamında değil; mimarisiyle de kendisinden sonrakilere önemli
bir örnek teşkil etmiştir. Lâkin Nizamiyelerden de hiçbiri günümüze
ulaşamadığı için nasıl bir mimariye sahip olduğuna dair kaynaklarda
çok sınırlı bilgiler mevcuttur. André Godard’ın harabe halde bulunan
Hargird Nizamiyesi’ne (Şekil 5.) dair çalışmaları yine de konuya dair ışık
tutmaktadır. Godard, yaptığı kazı ve araştırmalar sonucu ortaya bir plan
çıkartır (Şekil 6.). Medresenin dört eyvanı ve kare biçiminde bir avlusu
bulunur. En büyük eyvan, kıble ekseni üzerinde ve kıble duvarına bitişiktir.
Bu eyvanın tam karşısında giriş eyvanı yer alır. Ana eyvana kıyasla daha
dar diğer iki eyvan ise aynı aks üzerinde avlunun tam ortasından geçen
ana eyvan ve giriş eyvanının yer aldığı kıble eksenine dik eksen üzerinde
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konumlandırılmıştır. Medresenin diğer hücre ve odaları ise bu eyvanların
arasına yerleştirilmiştir. Creswell, Godard’ın bu hipotezine şüphe ile
yaklaşarak kalıntının bir camiye ait olduğunu söylemektedir (Kuran, 1969:
6).
Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde yer alan ilk medreselerin
günümüze ulaşamamış olması ve Nizamiye Medreselerinin mimarisine
ilişkin bilgilerin de sınırlı olması Büyük Selçuklular ve öncesine dair güçlü
yorumlar yapmaya fırsat vermemektedir. Sayıca medrese yapılarının çok
olduğu Anadolu coğrafyası ise güçlü yorumlar yapabilmek adına önemli
bir kaynaktır. Büyük Selçukluların, Sultan Alparslan liderliğindeki
Malazgirt zaferiyle Anadolu’nun kapıları, Türklere ardına kadar açılmış,
kurulan birçok yeni Türk devletiyle Anadolu, Müslüman Türk yurdu haline
gelmiştir. Kurulan bu devletler, kopup geldikleri Büyük Selçukluların,
Maveraünnehir, Horasan ve İran coğrafyasının büyük birikimiyle
müesseslerini vücuda getirmişlerdir. Bu birikim, kuşkusuz mimariye de
yansımıştır. Anadolu’nun bu coğrafyalarla olan irtibatından ötürü mimari
programın belirlenmesinde de yine bu coğrafyalar etkili olmuştur. Bu
sebeple, Anadolu Selçuklu medrese yapıları, o coğrafyalara ait günümüze
ulaşamamış medrese yapılarına dair de fikirler verebilir. Hem bu sebeple
hem de Anadolu’nun diğer coğrafyalara kıyasla günümüze ulaşabilmiş
erken tarihli medrese yapısının fazlalığından dolayı Anadolu özel bir
konuma sahiptir.
Anadolu’da medrese mimarisinin oluşumunda iki farklı etki sahası
bulunmaktadır. Bunlardan biri İran, diğeri ise Suriye’dir. Anadolu’da esas
yaygın olan şema ise İran kaynaklı medrese yapılarından gelir. Suriye
mimarisinin etkilerinin görüldüğü medrese yapıları, Artuklular tarafından
güneydoğu bölgesinde, Diyarbakır, Mardin ve Urfa’da inşa edilmiştir ve
açık avluludur. Anadolu’nun bilinen en eski medrese yapıları olan Tokat
Yağıbasan medreseleri ise Danişmendliler tarafından inşa edilmiştir ve
İran geleneğinin devamı niteliğindedir. Yağıbasan medreseleri (Şekil 7.),
kapalı avlulu medrese mimarisinin Anadolu’daki en erken örnekleridir.
Biçimsel olarak Orta Asya Türk evleri ile ilişkilendirilmektedir. Doğan
Kuban, Müslüman ülkelerin hiçbirinde, bir medrese yapısının, Horasan
ve Batı Türkistan konutlarına bu denli yakın olmadığını söyler. Kuban,
bu medreseleri, Anadolu’daki dindarlığın kökeni olarak belirttiği,
Türkistan’da doğmuş olan Yesevilik’ten hareketle, şeyh ve hoca evlerinin
biçimsel devamı olarak görmektedir (Kuban, 2002: 164). Her ne kadar
Danişmendli medrese yapılarının plan düzeni, Anadolu Selçuklular
tarafından takip edilmese de (Kuran, 1969: 60) merkezi kubbeli medrese
yapıları devam etmiştir.
Anadolu, özellikle 13. yüzyılda doğudan yükselerek gelen Moğol istilalarının
önünde sürüklediği büyük insan kitlelerinin sığınağı olmuştur. Bir asır

48

Anadolu Selçuklu Medrese Mimarisinin Gelişim Sürecinde Merkezileşmenin Rolü ve Etkileri

boyunca yaşanan mücadeleler sebebiyle azalan Türk nüfusu, bu asırda
yaşanan göçlerle birlikte tekrardan canlanmıştır. Özellikle bu asır içerisinde
yoğun göçlerle birlikte gelen âlim ve zanaatkârlarla, Anadolu, o dönemin
İslam dünyası içerisindeki en renkli toplumlarından biri olmuştur.
13. yüzyıl içerisinde Belh’ten gelen Mevlana, Endülüs’ten gelen İbn Arabi,
Suriye’den gelen Şahabeddin-i Sühreverdi, Anadolu’da kabul görmüş ve
devlet tarafından destek görmüştür. Bu şahıslar, fikri manada yaşanan
canlılığa güzel bir örnek teşkil etmişlerdir. Anadolu’da fikri hayatta
yaşanan bu renklilik, aynı zamanda sanatta ve mimaride de yaşanmıştır.
Yerel zanaatkâr ustalarla birlikte farklı coğrafyalardan gelen zanaatkârlar
Anadolu’da buluşmuş ve bir terkip gerçekleştirilmiştir. Özellikle cihan
hâkimiyeti mefkûresine sahip olan hükümdarın bânisi olduğu bir mimari
eserde, farklı coğrafyalardan gelen ustaların gerçekleştirmiş olduğu bu
terkip, daha net görülebilmektedir. Doğan Kuban, Anadolu Selçuklu çağını
“heterojen (çok türlü) ve senkretik (farklılıkları bağdaştırıcı) çağ” olarak
tanımlar (Kuban, 2002: 10). Bir yapıyı oluşturan, onu tezyin eden farklı
coğrafyaların insanı, mesela; bir taş ustası, bir tuğla ustası, bir hattat,
bir mozaik ustası aynı yapıda bir araya gelebilmektedir. Bu renkli ve
canlı ortam, bir medrese yapısının inşasında sürekli yeni arayışları, yeni
denemeleri beraberinde getirir.
Anadolu Selçuklular, bir üst dil çerçevesinde sürekli yeni şeyler denemiştir.
Burada diğer coğrafyalara kıyasla çok büyük bir zenginliğin olduğu ortaya
çıkmaktadır. Açık avlulu medreseler olduğu gibi, kapalı avlulu medreseler
de vardır. Eyvan sayısı dört farklı şekilde denenmiştir. Bir eyvanlı, iki
eyvanlı, üç eyvanlı ve dört eyvanlı medreseler vardır. Minaresi olan,
köşe kuleleri olan medreseler vardır. Talebe hücrelerinin yerleşiminde
çoğunlukla iki yana yaslı düzen takip edilse de bir yana yaslı, üç yana yaslı
ve koğuş tipinde bir düzen de denenmiştir. Farklı malzeme ve teknikler
kullanılmıştır. Kesme taş ve moloz taşın yanı sıra; kaba yonu taş, mermer
ve tuğla da kullanılmıştır. Esasında medrese yapılarındaki bu zenginlik,
toplum yapısının ve dolayısıyla bâninin ve zanaatkârların renkliliğinden
de kaynaklanmaktadır. Mesela Sırçalı Medresesi’nin (1242) mimarı İran
kökenli Tus’lu Mehmed adında biridir. Sivas Gök Medresesi’nin mimarı
ise Konyalı olduğu künyesinden anlaşılan Kalûyan el- Konevi’dir. Caca
Bey Medresesi’nin vakfiyesinin bir kısmı, Uygur dilinde Moğolca kaleme
alınmıştır (Temir, 1952). Tüm bu misaller Anadolu’daki bu renkliliği açıkça
göstermektedir.
Medrese mimarisinde gözlemlenen bu renklilik ise bir plan tipolojisinin
oluşmadığı yorumuna sebebiyet vermemelidir. Bir medresenin olmazsa
olmaz mimari unsurları olan; avlu, eyvan ve talebe hücreleri5, incelenen
5

Cemâleddin Ferruh Dârü’l-hadîsi’nde talebe hücreleri bulunmamaktadır.

49

Safa MERAL

tüm medrese yapılarında bulunmaktadır. Bu da medreselerin inşasında
kullanılan ortak bir ihtiyaç programının varlığını ispat eder. Medreseler,
her ne kadar özerk bir hüviyette olsa da ihtiyaçlar ve mimarileri açısından
birbirlerinden kopuk değillerdir. Aksine aynı üslubu paylaşırlar. Bu
da ekseriyetle yönetici tabakadan olan bânilerin ortak bir akla sahip
olduklarını gösterir. Çünkü bir üslubun ortaya çıkabilmesi için “ortak akıl”
olmazsa olmazlardandır ve bu “ortak aklın” sağlayıcısı ise merkezi idare
olan devlettir. Türklerin merkezileşmeyi önemseyen yönetim anlayışı,
kendisini eğitimde ve mimaride de göstermiş, Anadolu Selçuklular,
medrese yapılarında bir plan tipolojisi oluşturabilmişlerdir.
Anadolu Selçuklu medresesi, genel hatlarıyla; anıtsal bir taç kapıyla
içeri girilen, çoğunlukla tek katlı, açık avlulu, iki veya dört eyvanlı, kışlık
dershanesi bulunan, talebe hücrelerinin iki yana yaslı olduğu, türbesi
bulunan, avlusunun merkezinde bir havuzu olan, penceresiz veya mazgal
pencereli oluşundan ötürü dış mekândan kopuk, içine dönük, yerel
malzeme ile moloz ve kesme taştan inşa edilmiş kale görünümüne sahip
bir tip plan şemasına sahiptir.
Selçuklular, devletin şekillenmesinde İran devlet geleneğinden beslenmiş
ve müesseselerini vücuda getirirken bu kaynaktan önemli ölçüde
yararlanmıştır. Hem “devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışından
ötürü merkezi idarenin tam kurulamamış olması, hem de ikta sisteminin
Osmanlı’ya kıyasla özerkliği teşvik edici boyutlarda olması, sultanların
yanında vezirleri ve diğer önemli düzeydeki devlet adamlarını maddi
anlamda güçlü kılmıştır. Anadolu Selçuklular da devleti kurarken bu
geleneği devam ettirmiş, vezirler, önemli düzeydeki devlet adamları maddi
anlamda güçlü pozisyonda olmuşlardır. Devlet adamlarının bu güçlü
pozisyonları, kendisini medrese bâniliğinde de göstermiştir.
Medreselerin yapımını sağlayan bânilerin görevlerine bakıldığında ezici
bir çoğunlukla melik, vezir, emir ve atabey gibi yüksek düzeyli devlet
adamlarının öne çıktıkları görülmektedir. İlginç bir şekilde sultanlar,
medrese yaptırma konusunda zayıf kalmışlardır. Toplamda sadece 3
medrese yapısının bâniliğinde sultanlar yer almıştır. Hanım sultanların
inşa ettiği medrese sayısı ise 4 adettir. Sultanlar, daha çok tıp medresesi
(Şekil 8.) ve darüşşifa yapımıyla ilgilenmişlerdir. Darüşşifaların yanında
hanlar da Selçuklu sultanlarının prestij yapıları olarak görülebilir.
Sultanların bânisi oldukları yapı türleri içerisinde birinci sırayı hanlar
almaktadır.6 Yoğun ticaret etkinliklerinin yaşandığı bu hanlar, Selçuklu
Anadolu’sunun en anıtsal ve görkemli yapılarıdır (Durukan, 2001: 55-56).
Yönetimsel ve hukuksal anlamda merkezi idareyi tam anlamıyla
6
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Toplamda 7 adet şehir dışı han vardır. Bunlar; Evdir, Aksaray Sultan, Alara, Tuzhisar
Sultan, İncir ve Şarapsa hanlarıdır (Durukan, 2001).
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kuramayan Selçukluların inşa ettiği medreseler, her ne kadar sultanlar
veya devlet adamları tarafından yaptırılsa da tam anlamıyla bir devlet
kurumu niteliğinde değildir. Dolayısıyla, statü olarak özerk yapıları
vardır. Bu durum, kendini üst ölçekte ya müstakil bir konumda ya da
dâhil olduğu yapı grubunun merkezi konumunda oturtmaktaydı. Osmanlı
dönemiyle birlikte Fatih zamanında, medrese öğretimi belli bir kanuna
bağlandı (Kazıcı, 1991: 241). Böylece resmi bir kurum olarak devlet nizamı
içerisinde yer aldı (Kılıç, 2001). Bu kanunla özerk statüleri Selçuklulara
nazaran zayıflamıştır. Özellikle bu dönemden sonra medreseler, genellikle
merkezini caminin teşkil ettiği bir külliyenin, daha küçük ölçekte bir parçası
haline gelmiştir. Bu bağlamda, siyasetteki merkezileşme, eğitimdeki
merkezileşmeyi de etkilemiş, bu durum mimari anlamda medresenin
konumunun zaman içerisinde değişmesine sebep olmuştur. Huand Hatun
Külliyesi’nde (Şekil 9.) medrese ve camii iç içe ve neredeyse aynı boyutlarda
iken, Fatih Külliyesi’nde (Şekil 10.) medreseler, merkezde yer alan camii
etrafında daha küçük boyutlarda konumlandırılmıştır.
Mehmet Sağlam, yazmış olduğu yüksek lisans tezinde konu ile ilgili şu
yorumları yapmaktadır:
“Osmanlı’nın merkezileşmiş siyasi yapısından farklı olarak, Osmanlı öncesi
parçalı siyasi yapı, işlevleri ve idareleri açısından özerk medreselerin ortaya
çıkmasına neden oldu. Osmanlı merkezileşmesi ile medreseler sadece
mimari yapı açısından değil, aynı zamanda Osmanlı devletinin idari ve
siyasi yapısının bir parçası olarak birleşik mekânların parçası haline geldi.
Özellikle Sünni İslam üzerinden güçlü bir otorite sergileyerek sultanların
politikalarının yansımasına alet oldular.” (Sağlam, 2000: 86-87)

Sonuç
Selçukluların tarih sahnesine çıkmalarından evvel büyük bir siyasi ve
fikri parçalanmışlığın yaşandığı, iç savaşların, kargaşa ortamının hâkim
olduğu İslam dünyası, Oğuzların boy boy Müslüman olmaya başladıkları
11. yüzyılda kurulan Selçuklu Devleti ile birlikte büyük oranda tekrar
birliğe kavuşur. Kazanılan askeri zaferler ve takip edilen siyaset, geniş
ölçekte siyasi parçalanmışlığı, ortadan kaldırmıştır. Lâkin esas manada
siyasi parçalanmışlığın ortadan kaldırılabilmesi için fikri parçalanmışlığın
yerini birliğe bırakması gerekir. Akıl, eylemlerin belirlenmesinde başat
unsurdur. Dolayısıyla birbirine zıt akıllar, birbirine zıt eylemleri doğurur ve
zıt akılların öne sürdüğü birden fazla doğru, birbiriyle doğal olarak çatışır,
ayrılıklara sebebiyet verir. Hele ki bu mevzular, inanç sistemi ile ilgiliyse,
ayrılıkların, daha derin yaşandığı görülür. İşte burada üst iradenin yani
devletin, ayrılıkları giderme noktasında, ortak aklı tahkim edici politikalar
geliştirmesi gerekmektedir.

51

Safa MERAL

Ortak aklın ve bu ortak aklı sürdürülebilir kılan ortak dilin üretiminde
eğitim, önemli bir faktördür. Selçuklular, tarihi tecrübenin onlara
kattıkları hesaplayıcı, çözümleyici ve düzenleyici bakış açısıyla yeni dâhil
oldukları İslam medeniyetini dışarıdan doğru bir şekilde gözlemleyebilmiş
ve sorunlara akılcı çözümler üretebilmişlerdir. Parçalı eğitim faaliyetleri
yerine, sadece eğitime hasredilen medreseleri tüm ülkeye yaymışlardır.
Devlet adamları eliyle kurulan medreseler, eğitimde merkezileşmenin ve
devlet kontrolünün önünü açmıştır. Devlet, bu vesileyle aykırı gördüğü
inanç ve düşüncelerin önüne geçmeye çalışmıştır. Ortak aklın ve ortak
dilin üretiminde önemli bir rol oynayan medreseler, aynı zamanda Sünni
ulemanın himayesiyle birlikte Sünni inancı, kurulduğu coğrafyalarda
tahkim etmiştir. Öte yandan, her ne kadar merkeziyetçi politikalar, devreye
sokulsa da eski Türk devlet ananesinden gelen “devlet hanedanın ortak
malıdır” anlayışı devletin asli manada merkezîleşmesindeki en büyük engeli
oluşturmuştur. Bu durum, devletin ömrünü kısaltan önemli etkenlerden
biri olmuştur. Bu dönemde medreseler, bir devlet kurumu olmadığı gibi
bir kanunnameye de tabi olmadığı için eğitimde merkezileşme, nihai bir
noktaya erişememiştir. Devlet tarafından belirlenen standart bir müfredat
yoktur. Her müderris, ilmi yetkinliğine göre kendi müfredatını kendisi
oluşturmaktadır.
Türklerin yeni yurdu haline gelen Anadolu coğrafyasında ise benzer
bir amaçla, farklı inançlara sahip bir toplum, kurulan medreselerle
belli bir nizama sokulmaya çalışılmıştır. Bu politika, Anadolu’nun
Müslümanlaşmasına ve sıkıntılı addedilen görüşlerin bertaraf edilmesine
önemli katkılar sağlamıştır. Büyük Selçukluların yıkılmasından sonra her ne
kadar İslam dünyası, tekrar birçok devlete bölünse de yaşanan çatışmalar,
inanç ve fikir temelli olmaktan uzak olmuştur. Bu çatışmalar, daha çok
devletlerin hâkimiyet sahalarını genişletme, Bizans gibi yabancı devletlerle,
haçlı ve Moğol seferleriyle mücadele şeklinde geçmiştir. Dolayısıyla
Selçukluların fikir ve eğitim sahasında takip ettikleri politikaların, fikri
parçalanmışlığı giderme noktasında etkili olduğu görülmektedir.
Bu politikaların şekillenmesinde, önemli unsurlardan biri de Selçuklu
Türklerinin yönetim anlayışı olmuştur. Eski bir inanış olan kut anlayışından
doğan cihan hâkimiyeti ve cihan hükümdarı fikri, Türklerin Müslüman
olmalarından sonra da devam etmiştir. Bu fikir, kendisini Selçuklu
Türklerinde de göstermiştir. Bu anlayışla hareket eden “cihan hükümdarı”,
devletçi ve merkeziyetçi politikalarıyla hâkimiyet sahasını belli bir “ortak
akıl” üzerinden nizama sokmaya çalışmıştır. Bu “ortak aklı”, bir eğitim
kurumu olan medreselerle birlikte bir “ortak dil” üzerine tesis etmek de bu
politikalardan birisi olmuştur.
Sonuç itibariyle merkezileşme çabalarının medrese mimarisine etkilerini
okuyabilme adına Anadolu Selçuklu dönemi önemli bir duraktır. Bu asırlar,
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kendinden öncesini taşıyan ve kendinden sonrasına zemin hazırlayan bir
ara dönemdir. Kendinden önceki Büyük Selçukluların; İran, Horasan,
Maveraünnehir coğrafyasının büyük birikimini Anadolu’ya taşıyarak,
bu birikimi yerel olanla terkip etmiş, geliştirmiş ve kendinden sonraki
Osmanlılara sağlam bir zemin hazırlamıştır. Bu dönemde medreseler,
bir devlet kurumu olmadığı gibi bir kanunnameye de tabi olmadığından
ötürü eğitimde merkezileşme, nihai bir görünüm kazanamamıştır. Lakin
yapılan çalışma neticesinde; Anadolu’da her ne kadar medreselerin
mimari üretiminde sürekli yeni denemeler olsa da bu üretimi akamete
uğratabilecek büyük siyasi olaylar yaşansa da, mimaride bir üst dilin,
bir ortak dilin ortaya konulabildiği anlaşılmıştır. Farklı şehirlerde,
farklı bânilerin yaptırmış olduğu medreseler, birbirleriyle aynı mimari
dili paylaşmaktadır. Medreselerin aynı mimari dili paylaşması ve bu dil
çerçevesinde; taçkapısıyla, avlusuyla, eyvanlarıyla ve talebe hücreleriyle
birlikte bir tip plan şemasının varlığı, merkezileşmenin medrese mimarisi
üzerindeki rolü ve etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
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Yükseköğretim Öğrencileri
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Covid-19 and Online Education: The Meaning and Function of Home for
Higher Education Students
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Öz
2019’un sonlarında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 salgını, Ocak
2020’nin sonunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Küresel Halk Sağlığı
Acil Durumu (Pandemi) olarak ilan edildi. Uluslararası raporlar, COVID-19
vakalarının küresel olarak arttığını ve insanların yaşamının sosyal, ekonomik
ve kültürel olarak pandemiden etkilendiğini göstermektedir. Bundan dolayı,
COVID-19 virüsü dünyada önemli bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Türkiye
Mart 2020’de ilk korona virüs vakasını duyurduğunda, insanları COVID-19’dan
korumak için okullar kapatılmış ve çevrimiçi eğitime geçilmiştir. Toplumun
önemli bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak bir parçası olduğu okulların
ve bu sistemde yaşanan değişimin sonuçlarının araştırılması son derece
önemlidir. Bu nedenle, bu araştırmada evin mekânsal gerçekliğinin üniversite
öğrencilerinin COVID-19 deneyiminden nasıl etkilendiği ele alınmaktadır.
Çalışma evreni olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi seçilmiştir. Bu
araştırmayı yürütmek için aynı üniversitenin etik kurulundan etik onayı
alındıktan sonra 34 yükseköğretim öğrencisiyle ile telefon ve Skype görüşmesi
yöntemiyle yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. NVivo programı ile
tematik olarak analiz edilen görüşmelerde, öğrencilerin büyük bölümünün
korona virüsten sosyal ve psikolojik olarak etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca
bulgularımız, öğrencilerin ilk kez evden ve çevrimiçi eğitimi deneyimlediğini,
ayrıca COVID-19 krizi nedeniyle aile rutinlerinin, günlük uygulamalarının
ve hane halkı arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde değiştiğini göstermektedir.
Bununla birlikte araştırmanın bulguları, müstakil evlerde yaşayan öğrencilerin
salgın sırasında apartmanlarda yaşayanlara göre kendilerini daha bağımsız,
güvenli ve üretken hissettiklerini de ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Ev, Evin Anlamı, Çevrimiçi Eğitim,
Yükseköğretim Öğrencisi.
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Abstract
In the late of 2019, COVID-19 disease emerged in the city of Wuhan, China and
WHO declared the coronavirus outbreak a Global Public Health Emergency at the
end of January 2020. The national reports indicate that COVID-19 cases continue
to rise globally and social life of people is affected by coronavirus pandemic.
Therefore, the COVID-19 virus poses an important health threat in the world.
When Turkey announced its first case of the coronavirus in March 2020, schools
closed and switched to online education to protect people from COVID-19. It is
extremely important to investigate the consequences of the change in the system
of schools, of which a significant part of the society is directly or indirectly a
part. In this research, it is discussed how the spatial reality of the home affects
the coronavirus experience of university students. Ankara Yildirim Beyazit
University has purposefully selected as study area. In order to conduct this
research, after obtained ethical approval from same University’s ethic committee,
34 phone/Skype interviews made with the university students. In the interviews
that were analysed thematically with the NVivo program, it was stated that most
of the students were affected socially and psychologically by the coronavirus
pandemic. Our findings indicate that students experienced home-schooling and
distance education for the first time. Additionally, their family routines, daily
practices and relations between households have greatly changed due to the
COVID-19 crisis. The findings of this research also illustrated those students living
in detached houses felt more independent, safe and productive compare to whom
living at apartment blocks during the pandemic.
Keywords: COVID-19, Home, Meaning of Home, Online Education, Higher
Education Student.

Extended Abstract
In the late of 2019, a new pandemic coronavirus disease caused by a new
type of coronavirus (COVID-19) emerged in the city of Wuhan, China. With
the developments in transportation technology, the increase in human
movements in the 21st century has increased the mobility of viruses that
cause epidemics and they have found the opportunity to spread rapidly
around the world. Like all epidemics, the COVID-19 epidemic was not
limited to certain regions and spread to different geographical regions
from the starting point of the disease. At the end of January 2020, WHO
declared the coronavirus outbreak a Global Public Health Emergency. The
national reports indicate that COVID-19 cases continue to rise globally and
social life of people is either directly or indirectly affected by coronavirus
pandemic. Therefore, the COVID-19 virus poses an important health
threat in all across the world. Countries struggling with the coronavirus
epidemic want people to stay at home and not go out of the street except
for very limited purposes, in order to reduce the spread of the COVID-19
virus, prevent the epidemic disease and save lives. Some countries even
impose part- or full-time curfews. Governance mechanisms are focused on
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managing spatial control and social discipline with enforced restrictions.
Therefore, individuals who spent less time at home before coronavirus
began to spend more time at home. In this context, the importance and
function of the house has come to the fore again. As a result of this, the
meaning and function of the house and meeting the daily needs of all
family members (sociological, cultural, psychological, and environmental)
have started to be discussed again by different disciplines.
In fighting against coronavirus in Turkey ‘stay at home’ rhetoric has become
a slogan. When Turkey announced its first case of the new coronavirus in
March 2020, from primary schools to universities closed immediately
and switched online education to protect people from COVID-19 virus.
During the COVID-19 pandemic higher education students were forced to
stay at home and continued their education online. This process caused
their daily routines to change. It is extremely important to investigate the
consequences of the change in the system of schools, of which a significant
part of the society is directly or indirectly a part. Since 2020, while numerous
researchers have focused on the social and psychological effects of the
COVID-19 epidemic, the number of academic studies focusing specifically
on the effect of the epidemic on the meaning and functions of the home is
limited. In this research, it is discussed how the spatial reality of the home
affects the coronavirus experience of university students. In addition, the
meaning and function of the house will be evaluated from the perspective
of higher education students within the framework of its demographic,
economic, cultural and psychological dimensions. Ankara Yildirim Beyazit
University has purposefully selected as study area. This university located
in the capital of Turkey, welcomes numerous students from rural and
urban settlements. In order to conduct this research, after obtained ethical
approval from Ankara Yildirim Beyazit University’s ethic committee, 34
phone interviews made with the university students between May and
September 2020. In order to reveal the effect of COVID-19 pandemic on the
home experiences of higher education students, semi-structed interviews
were conducted with 14 undergraduates, 10 masters and 10 postgraduates,
separately. The settlements where all individuals in the society live can also
differentiate the effects of the epidemic. The relationship between how the
participants experienced the home during the COVID-19 pandemic process
and the demographic characteristics of the participants was tried to be
revealed. In this context, in addition to the demographic characteristics
of higher education students such as age, gender, job status, the spatial
differences and difficulties they encountered in rural and urban centres
during the COVID-19 pandemic were tried to be revealed in terms of the
meaning and function of the house. Current academic studies have mostly
focused on the educational difficulties of living in rural settlements. In this
study, the living space was analysed based on location, and the effect of
environmental factors on higher education students’ experience in both
urban centres and rural settlements was examined.
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In the interviews that were analysed thematically with the NVivo
program, it was stated that most of the students were affected socially
and psychologically by the coronavirus pandemic. All family members
experienced the spatial realities of the house they live in more clearly
with the process of staying at home. Our findings indicate that students
experienced home-schooling for the first time and their family routines,
daily practices and relations between households have greatly changed
due to the COVID-19 crisis. In this context, the corona virus epidemic
has forced people to change the lifestyle they are used to and experience
different functions of the house, especially in the city centres where the
population is dense. While students living in both rural settlements and
cities had to use their homes as a study area with distance education,
students working as research assistants or working in the private sector
also used their homes as office. This change has become mandatory with
the quarantine period. Higher education students who did not organize
their homes according to the remote studying order in the pre-COVID-19
period stated that they encountered some difficulties at home with the
quarantine. In urban centres where ITC services are sufficient, students
have better access to online training and educational materials during
the distance education process, while in rural areas they have to complete
distance education together with some problems. In addition, the findings
of this research also indicates that the houses built in the city centres are
not enough for people to manage their daily stress and organize their lives
during the COVID-19 pandemic period. Before the start of the COVID-19
epidemic, although city life continued with all its chaos, access to school,
library or electronic resources via the internet was seen as an advantage for
students. They stated that after the epidemic, life started to become more
monotonous at home. Additionally, Curfews, the closure of sports activity
areas and shopping centres during the pandemic period have created
problems for those living in the city. On the other hand, higher education
students who live in rural neighbourhoods or in urban peripheries where
the population density is relatively low, stated that they manage the stress
of the coronavirus relatively easily. The findings of this research also
found that students living in detached houses felt more independent, safe
and productive compare to whom living at apartment blocks during the
pandemic. Finally, while the house, which offers people more space in
terms of physical space, allows higher education students to experience the
epidemic period more comfortably, residences with limited spatial realities
have caused this process to be more difficult.

63

Yahya AYDIN - Mustafa KÖSE

Giriş
Tüm salgın hastalıklar belirli bölgelerle sınırlı kalmayarak hastalığın
başlangıç noktasından farklı coğrafi bölgelere veya tüm dünyaya
yayılabilmektedir. Tüm dünyaya yayılan salgın hastalıklar Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmektedir. Ulaşım
teknolojisindeki gelişmelerle birlikte 21. yüzyılda insan hareketlerinin her
zamankinden daha fazla artması, salgın hastalıklara neden olan virüslerin
hareket kabiliyetini artırmış ve virüsler dünya çapında hızla yayılma
fırsatı bulmuşlardır. 2019›un sonlarında, daha önce bilinmeyen yeni bir
tip virüsün (COVID-19) neden olduğu korona virüs salgın hastalığı ortaya
çıkmıştır. Bu virüs resmi kayıtlara göre en erken 19 Aralık 2019 tarihinde
Çin’in Wuhan kentinde tespit edilmiş (DiMaio, Enquist & Terence, 2020)
ve kısa sürede hemen hemen dünyanın tamamına yayılmıştır (Açıkgöz &
Günay, 2020). Mevcut salgın hastalıkla ilgili en bilinen gerçek, COVID-19
virüsünün sosyal mesafenin sınırlı olduğu açık ve kapalı alanlarda çok hızlı
yayılmasıdır. Yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf ya da kronik hastalığı olanlar
bu salgından en fazla etkilenen bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu dezavantajlı grupta olan insanların solunum sistemleri korona virüs
nedeniyle çökebilmekte veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu bağlamda,
COVID-19 virüsü dünya çapında büyük bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır
(Özer & Suna, 2020).
Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele eden ülkeler, COVID-19
virüsünün yayılmasını azaltmak, salgını önlemek ve hayat kurtarmak için
insanların evde kalmasını ve çok sınırlı amaçlar dışında sokağa çıkmamasını
istemektedirler. Hatta bazı ülkeler yarı zamanlı veya bölgesel olarak
sokağa çıkma yasağı uygulamaktadır (Sirkeci & Yüceşahin, 2020; 379). Bu
bağlamda, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerde korona virüsle mücadelede
‘evde kal’ (stay at home) söylemi bir slogan haline gelmiştir. İnsanların
zorunlu haller dışında evde kalmasının tavsiye edilmesiyle ya da zorunlu
kısıtlamalarla, yönetim mekanizmaları mekânsal kontrolü ve toplum
disiplinini yönetmeye odaklanmışlardır. COVID-19 salgını birçok insanın
evde kalmasına ve aile üyelerinin çalışma planında önemli aksamalara
neden olmuştur. Bu salgın hastalığın başlamasından itibaren sağlık ve
güvenlik personelleri ile birlikte çalışmak zorunda olan gündelik işçilerin
dışında kalan tüm bireylerin evde kalması istenmiş ve zorunlu ihtiyaçlar
dışında toplumun bir araya gelmesi önlenmeye çalışılmıştır (Aydın, 2020).
Bununla birlikte salgın döneminde evden çalışmasını sürdürebilecek
bireyler özellikle kamu kuruluşunda çalışanlar için de uzaktan veya esnek
çalışma gibi bazı kolaylıklar getirilmiştir. Dolayısıyla, daha önce evlerinde
daha az süre geçiren bireyler evlerinde daha fazla vakit geçirmeye
başlamıştır. Bu nedenle evin önemi ve işlevi yeniden gündeme gelmiştir.
Bunun bir sonucu olarak evin anlamı ve işlevi ile tüm aile bireylerinin
günlük ihtiyaçlarının karşılanması (sosyolojik, kültürel, psikolojik, çevre)
farklı disiplinler tarafından yeniden tartışılmaya başlanmıştır.
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Bu çalışmada evin anlamı ve işlevi; demografik, ekonomik kültürel ve
psikolojik boyutları çerçevesinde yükseköğretim öğrencileri perspektifinden
değerlendirilecek, kır ve kent alanlarında yaşayan bireylerin ev hakkındaki
düşünceleri ve ev kavramının mekânsal boyutunun derinliği ve önemi
tartışılacaktır. Bu çerçevede planlanan araştırmanın temel amacı, korona
virüs ile evin anlamsal ve işlevsel anlamındaki değişimini yükseköğretim
öğrencileri açısından tespit etmektir. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma
soruları cevaplanmaya çalışılacaktır.
1. Ev üniteleri farklı yaşlardaki aile üyelerinin sosyo-kültürel,
çevre ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?
2. İnsanlar medeni durum ve cinsiyete göre meskenlerini günlük
hayatlarına nasıl entegre ediyorlar?
3. Küresel salgında aile üyeleri evde kalmaya zorlanıyor, fakat
fiziki aktiviteler için evin mekânsal gerçeklikleri yeterli mi ve
evde kalmak insanların ruh sağlığını nasıl etkiliyor?
1. Bir Mekân Olarak Ev
Bir mekân olarak ‘ev’ insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte tüm
aile fertlerin beraber yaşadığı bir yer olarak toplumların önemli bir
parçası haline gelmiştir. Ev kavramı farklı kıtalarda, bölgelerde, ülkelerde
ya da insanlık tarihinde farklı zamanlarda yaşayan toplumlar için ayrıca
birbirinden değişik anlamlar barındırabilmektedir. Dolayısıyla bu
çalışmada anlamını ve işlevini ortaya koymaya çalıştığımız ev kelimesini
tek bir cümle ile ifade etmek son derece zordur. Ayrıca, “mekân” veya
“yer” anlamının yanında sosyal çevre anlamını da içinde barındıran ev
kavramının tek bir disiplin tarafından da tanımlanması oldukça zordur
(Saegert, 1985). Bu bağlamda; yaşanılan mekânı ve insanların pratiklerini
anlamaya çalışan farklı disiplinlerdeki araştırmacılar, ‘ev’i çok boyutlu
bir kavram olarak kabul etmekte ve onu tanımlarken çok disiplinli
araştırmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Ev ya da evin anlamı nedir,
sorusunun cevabını bulmaya çalıştığımızda birbirine benzer pek çok
tanımlamanın yapıldığını ve evin tek bir tanımı olmadığını görmekteyiz.
Öncelikle bu olgunun sözlük anlamı irdelenecek olursa ev kelimesi Türk
Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde ‘1. yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde
yapılmış yapı ve 2. bir kimsenin ya da ailenin içinde yaşadığı yer, konut
ve hane’, olarak tanımlanmıştır. Cambridge Sözlüğünde ise ev (housekonut) kelimesi ‘1. insanların genellikle bir aile veya grup olarak yaşadığı
bir bina, 2. bir kişiye veya hayvana yaşaması için verilen yer bir yer’ ve
ev (home) kelimesi ‘1. bireyin yaşadığı veya ait olduğunu hissettiği yer, 2.
özel bakıma ihtiyacı olan insanların yaşadığı yer’ olarak tanımlanmıştır.
Tüm bu tanımlar incelendiğinde ev olgusunun çevre ve mekân boyutunun
yanında toplum boyutunun da varlığı ifade edilmektedir. Ek olarak, evin
anlamını ve işlevini tanımlamak için coğrafya, sosyoloji, antropoloji
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ve psikoloji gibi çeşitli disiplinler tarihsel olarak farklı kavramlar
üretmişlerdir (Saegert, 1985; Lawrence, 1987; Mallett, 2004). Ayrıca,
farklı araştırmacılar özellikle de toplum bilimciler, ev kavramının tanımını
ortaya çıkarmak için ev kelimesinin etimolojisini tarihsel olarak analiz
etmişlerdir (Mallett, 2004). Rakoff (1977) ‘ev’ kavramını, insanların duygu
ve düşüncelerini ifade etmek, kültürel faaliyetler gerçekleştirmek, fiziksel
barınma ve koruma sağlamak için kullanılan yer olarak tanımlamaktadır.
Lawrence (1987) ise evi, hane halkının yaşadığı fiziksel alanı tanımlayan
ve sınırlayan bir konut birimi olarak tanımlamıştır. Bu tanımların
yanında Despres (1991) 1974-1989 yılları arasındaki literatürü inceleyerek
evin anlamını ortaya koymaya çalışmış ve gelecek araştırmalar için
ev kavramının teorik gelişimini ortaya koymuştur. Despres (1991) bu
çalışmasında değerlendirdiği araştırmalarda 1. güvenlik ve kontrol, 2.
kişinin fikir ve değerlerin yansıması, 3. kişinin konut üzerinde etki sahibi
olabilmesi ve konutu değiştirebilmesi, 4. kalıcılık ve süreklilik, 5. aile ve
arkadaş ilişkileri, 6. faaliyet merkezi, 7. dış dünyadan kaçarak sığınılan
yer, 8. kişisel statü göstergesi, 9. malzeme yapısı ve 10. sahip olunan
yer gibi farklı anlam kategorilerine göre ev’in anlamı tanımlanmaya
çalışılmıştır. Tüm bu sınıflamalar temelde evin fiziksel bir yapı olarak
mekâna (yer) karşılık geldiği konusunda hem fikir olmakla birlikte evi;
aile, sığınak, benlik, kimlik, cinsiyet, seyahat (Mallet, 2004) ve sosyal statü
kavramlarıyla özdeşleştirerek bu başlıklarla değerlendirilmiştir. Ayrıca,
bu tanımlar meskûn alanın ve ev kavramının toplumun sosyal statüsü,
ekonomik durumu, yaşadıkları coğrafya ve sosyo-kültürel değerleri ile
yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Ronald, 2008; Saunders,
1990 & 2016). Bu doğrultuda ev kavramı inşa edilmiş bir mimari yapının
(konut) yanında içinde hayatın var olduğu tüm aile bireylerini ve hatta
zaman içerisinde değişmekle birlikte hayvanları barındıran, koruyan ve
onlara sosyal çevre sağlayan mekân anlamına gelmektedir (Mallet, 2004).
Bu bağlamda; anlaşılacağı üzere evin avlusundan bahçesine, odalardan
teraslara kadar meskûn alanlar bir yaşam alanı olarak kurgulanmakta ve
bu durum mekânı tam bir ev (sosyal mekân) haline getirmektedir.
Toplumların evlere atfettikleri anlam insanların kültürel değerlerine göre
farklılık gösterdiği gibi evlerin fiziksel özellikleri ve mekânı işgal etme
durumu da bir toplumdan diğerine değişebilmektedir. Yaşamı önceleyen
bu mekânlar en temelde varlıksız insanların kafasını sokacağı basit bir çadır
olabileceği gibi varlıklı ailelerin tüm bireylerinin ve hizmetlilerinin birlikte
yaşayabileceği bir saray ya da meskûn alanlar olabilmektedir (Rakoff, 1977).
Tarihi süreç içerisinde önceki dönemlerde yaşayan toplumlar konutlarını
daha yerel ölçülere göre üretirken dünyada küreselleşmenin etkisiyle
sürekli değişim içerisinde olan toplumların mekânı kullanım biçimi de
sürekli yenilenmekte ve karmaşık bir hal almaktadır. Günümüzde her bina
değişik zevkler ve üsluplar sergilemekle birlikte gecekondudan apartmana
kadar farklı türlerde insanların temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla
konutlar üretilmektedir. Easthope (2004) bir yerin inşasının fiziksel,
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ekonomik ve sosyal gerçeklerden etkilendiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla
evlerin fiziksel özellikleri ve mekânı kullanma biçimleri insanların ait
oldukları kültürün yanında toplumların sosyo-ekonomik statülerine göre
de değişebilmektedir. Üretilen konutların fiziki özellikleri ve mekânı
kullanım biçimleri ile insanların yaşam biçimi arasında tarihsel olarak
bir ilişki kurulabilmekle birlikte sanayi devrimi sonrası toplumlarda bu
ilişkiler daha karmaşık bir hal almıştır (Kuban, 1995).
Genel anlamda sanayi devrimi öncesi dünya nüfusu büyük oranda kırsal
özellik gösterdiği, sosyo-ekonomik koşulların fazla değişmediği ve yapı
tekniklerinin çoğunlukla birbirine benzediği toplumlarda evler temel
ihtiyaçlara cevap veren yapılar olarak inşa edilmiştir. Bununla birlikte,
sanayi devrimi ve sonrasında yeni ekonomik yapılanma sonucu özellikle
kent merkezlerinde yoğun nüfusun bir arada yaşayabileceği meskenler
üretilmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren toplumlardaki sosyo-ekonomik ve
kültürel farklılaşmalar kent mekânlarının üretimine de yansımıştır (Tekeli,
2009). Bunun sonucunda, konut birimleri, belirli ekonomik ve teknolojik
olanaklar ve kısıtlamalar dâhilinde üretilen ve pazarlanan emtialara
dönüşmeye başlamıştır (Saegert, 1985). Dolayısıyla, tarihsel olarak insanlar
barınma ve korunma amacıyla meskenler inşa ederken, gününüzde birçok
toplumun ekonomik ve politik yapılarındaki değişikliklerle birlikte bir
meta olarak kâr amaçlı konutlar ve ikamet yerleri üretilmektedir. Ayrıca,
21. yüzyılda küresel etkilerin kent mekânı üzerindeki etkileri daha da
belirginleşmiş (Yüceşahin & Tuysuz, 2011) ve günümüz şehirlerinde farklı
özelliklerde inşa edilmiş konutlar mekânın farklılaşmasına da neden
olmuştur. Son yüzyıl boyunca kır yerleşmelerinden kent merkezlerine hem
bölge hem de ülke ölçeğinde sürekli göçlerle birlikte kent merkezlerinde
artan nüfusun ihtiyacı çok katlı meskûn üniteler üretilerek karşılanmaya
çalışılmıştır.
Kent toplumu ve kent sosyolojisi üzerine araştırmalar yapan Lefebvre
(1974) mekânın üzerinde yaşayan toplumun bir ürünü olduğu görüşünü
savunmaktadır. Bu durum belirli bir mekânda yaşayan ve verili çevreyi
kullanan sakinlerin kültürlerine, dünya görüşlerine ve yaşam biçimlerine
göre inşa edilen konutlara anlam katmalarına neden olmaktadır
(Rakoff, 1977; Ronald, 2008). Ayrıca, konutların fiziksel özelliklerinin ve
konutların inşa edildiği mekânın insanların sosyal ilişkileri ve psikolojik
iyi oluşları hakkında fikirler verebileceği konut araştırmacıları (Easthope,
2004; Saunders 2016) tarafından vurgulamaktadır. Farklı toplum ve
kültürlerdeki, tüm bu anlamsal ve işlevsel farklılıklar beraberinde bizi aynı
toplum içerisindeki farklı grupların ev olgusu üzerine ortaya koydukları
farklı tutum ve yaklaşımları düşünmeye sevk ediyor. Buradan hareketle sıra
dışı bir şekilde COVID-19 salgını ile beraber evden tecrübe edilen eğitim
çalışmalarının evin anlam ve işlevi üzerindeki etkilerini farklı boyutları ile
ele almak son derece elzem bir hal almıştır.
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2. Yöntem ve Örneklem
Yaklaşık 8 milyon yükseköğretim öğrencisinin olduğu Türkiye, bu
anlamda birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla yükseköğretim
öğrencisine sahiptir (Yükseköğretim, 2020). Bir başka boyutuyla mevcut
nüfusun yaklaşık onda biri yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ve eğitim ile
ilgili alınan kararlardan doğrudan etkilenmektedirler. Öğrencilerin yakın
çevrelerini de bu etkinin içerisine dâhil ettiğimizde toplumsal anlamda
nicelik ve nitelik olarak büyük bir kitle ile karşı karşıya kalmaktayız.
Buradan hareketle COVID-19 salgınının etkilerini üniversiteler üzerinden
okumak ve incelemek için tüm kademelerde yükseköğretim öğrencisine
sahip olan ve farklı disiplinleri bünyesinde bulunduran Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin araştırma sorumuz açısından en ideal
örneklerden birisi olduğunu düşünmekteyiz. Öğrencilerin Türkiye’nin
farklı bölgelerinden geliyor olmaları ve farklı demografik özelliklere sahip
olmaları çalışmamızın örneklem perspektifinden bir diğer zenginliği olarak
karşımıza çıkmaktadır.
COVID-19 salgının etkileri üzerine odaklanan çalışmaların ağırlıklı olarak
çevrimiçi anket yöntemi ile veya genel gözlem ve deneyimlere dayanarak
araştırma ve değerlendirmelerde bulunduklarını görmekteyiz. Ancak,
böylesine yeni ve kapsamlı bir konunun derinlemesine analizinin bu
şekilde sağlıklı olmayacağını düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra, yöntem
çalışmalarında da belirtildiği üzere anket çalışmalarının kendine has
sınırlılıkları mevcuttur. Örneğin; soru tipi, sınırlandırılmış cevap
seçenekleri, araştırmacının bakış acısına göre sınırlandırılmış sorular
bu sınırlılıklardan sadece bir kaçıdır (Bryman, 2008; Cresswell, 2009;
Mason, 2003). Bu tür sınırlılıkların üstesinden geldiğimiz bu çalışmada,
daha detaylı sorular sorarak ve bu soruları ayrıntılı bir şekilde tartışan yarı
yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak veri toplanmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi etik
kurulundan aldığımız etik onayı (no:84892257-604.01.02-E.14661) ile
beraber saha çalışmamıza başladık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
lisans (14), yüksek lisans (10) ve doktora (10) öğrencilerinden oluşan
toplamda 34 katılımcıya Mayıs 2020 ve Eylül 2020 tarihleri arasında
telefon veya Skype aracılığıyla ulaşarak mülakat yapılmıştır. Tamamen
gönüllülük esasına göre sağlanan katılım sürecinde katılımcıların hakları
ve cevaplarından oluşacak verilerin nasıl korunacağı ve kullanılacağı
ayrıntılı bir şekilde katılımcılara izah edilerek çalışmanın başlangıcında
sözlü onayları alınmıştır. Kişisel verilerin korunması, kimlik tespitine
sebep olacak bilgilerin doğrudan verilmemesi gibi bilgiler katılımcılarla
görüşmenin başlangıcında paylaşılmış ve çalışmanın tüm aşamalarında
bu etik kurallarına sadık kalınmıştır. Bu doğrultuda katılımcının kimliği
kodlanarak verilmiştir, örneğin birinci katılımcı olup doktora yapan erkek
için K1-D-E veya onuncu katılımcı olup lisans öğrencisi olan kadın için K10L-K gibi kısaltmalar mülakatlardan yapılan alıntının sonuna eklenmiştir.
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Katılımcılara her ne kadar kartopu yöntemi ile ulaşılmaya çalışıldıysa
da farklı demografik özelliklere sahip katılımcılara ulaşmak çalışmanın
zenginliğine katkı vermek adına önemsenmiştir. Bölüm bazında yaşanan
katılımcı sayısındaki farklılık da bundan dolayı ortaya çıkmıştır. Bunun
yanı sıra 19 erkek 15 kadın katılımcıyla beraber yaşanılan yere göre de
katılımcıların 19’u kentlerde yaşarken 15’i de kır yerleşim bölgelerinde
yaşamaktadır. Ağırlıklı olarak bekâr katılımcıların (26) olduğu
çalışmamızda evli katılımcıların (8) da tecrübelerini öğrenme şansımız
olmuştur. Bu tür farklılıkların gözetilmiş olması çalışmanın güvenirliliği
ve geçerliliği açısından oldukça önemlidir (Bryman, 2008; Mason, 2003).
Son olarak, saha çalışmasının tamamlanmasının ardından katılımcıların
izni ile alınan ses kayıtları yazıya geçirilmiştir. Sonrasında ise NVivo analiz
programı kullanılarak elde edilen veriler tematik olarak tasnif edilerek
analiz edilmiştir. Bu yolla muhtemel veri kayıplarının önüne geçilerek elde
edilen veriler profesyonel ve sistematik (Bryman, 2008; Creswell, 2009)
bir şekilde analiz edilmişlerdir.
3. Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada korona virüsün neden olduğu salgın hastalıktan dolayı
uygulanan karantina ya da izolasyon süreciyle evin anlamı ve işlevinin
yükseköğretim öğrencileri bağlamında değişip değişmediği sorusu
çalışmanın odak noktasıdır. Ayrıca, COVID-19 pandemi sürecinde
katılımcıların evi nasıl deneyimledikleri ile katılımcıların demografik
özellikleri arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Toplum içindeki
tüm bireylerin yaşadığı yerleşim birimleri ve özellikle mekân/fiziki yapı
salgın hastalığın etkilerini de farklılaştırabilmektedir. Bu bağlamda,
yükseköğretim öğrencilerinin yaş, cinsiyet, medeni durum gibi demografik
özelliklerinin yanında kır ve kent merkezlerinde COVID-19 sürecinde
mekânsal olarak yaşadıkları farklılıklar ve karşılaştıkları zorluklarda da
evin anlamı ve işlevi açısından ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mevcut
akademik çalışmalar daha çok kır yerleşim birimlerinde yaşamanın
eğitim açısından meydana getirdiği zorluklara odaklanmışlardır (Özer &
Suna, 2020). Bu araştırmada ise yaşanılan mekân, lokasyon odaklı analiz
edilerek hem kent merkezlerinde hem de kır yerleşim birimlerinde evin
aktif bir özne olarak yükseköğretim öğrencilerinin COVID-19 sürecini
deneyimlemedeki etkisi incelenmiştir.
3.1. Yaşa Göre Evin Anlam ve İşlevi
Ev içerisinde bolca vakit geçirilen ve hayatın ikame edildiği bir merkez
olabileceği gibi sadece uyumak ve dinlenmek gibi zorunlu ihtiyaçlar
için de kullanılabilmektedir (Gurney, 2020). İhtiyaç eksenli bu bakış
açısını yaş açısından sorgulayacak olursak insanların ev hakkında farklı
istek ve beklentilerinin ve dolayısıyla farklı deneyimlerinin olabileceğini
söyleyebiliriz. Buradan hareketle, öncelikle bu bölümde ev olanaklarının
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farklı yaş gruplarının çevresel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayıp
karşılamama durumuna odaklanılacaktır. Tam kapanma ya da izolasyon
döneminde tüm aile bireyleri yaşadıkları evin mekânsal gerçekliklerini
daha belirgin deneyimlemişlerdir (Nerse, 2020). Hem kır yerleşmelerinde
hem de kentlerde yaşayan öğrenciler COVID-19 pandemi sürecinde
uzaktan eğitimle birlikte evlerini çalışma alanı olarak kullanmak zorunda
kalırken (Nerse, 2020, Çelik, 2020) öğrencilik yanında çalışan araştırma
görevlisi ya da yarı zamanlı olarak çalışan öğrenciler evlerini ofis olarak
da kullanmışlardır. Bu değişim karantina süreciyle birlikte zorunlu hale
gelmiştir. COVID-19 öncesi dönemde evlerini uzaktan çalışma düzenine
göre düzenlemeyen yükseköğretim öğrencileri karantina ile birlikte evde
birtakım zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir (Çelik, 2020).
Bu bağlamda özellikle lisans öğrencileri evde tüm aile bireyleri için özel
odalarının olmadığını ve bu yüzden hem sosyal hem de psikolojik olarak
problemler yaşadıklarını aşağıdaki gibi açıklamışlardır.
“Artık yaşımız çok büyüdü özel alanlara ihtiyacımız oluyor. Abim 30
yaşında. O yüzden birazcık kısıtlı alanlarımız olduğu için problemler
yaşayabiliyoruz. Öyle bir sıkıntımız var.” (K9-L-E)
“Sessizlik biraz zor oluyordu ailemle yaşadığım için, kardeşlerim de biraz
küçükler benimle ödev yaparken konuşuyorlardı. Anlatabiliyor muyum
hani ben makale yazıyorum mesela hazırlanıp başıma geliyorlar benimle
konuşuyorlar. Balkona çıkıyordum kulaklarımı takıyordum tek başıma
olayım diye ve verimli olsun artık çalışma bitsin moduna gelmiştim. Ben
bir de çok aktif bir insanım, ailemle çok vakit geçirirdim ters geldi bu
durum bize.” (K12-L-K)
“Ya şey tahammül aşırı azaldı mesela ben istediğim saatte uyandığımda
problemler oldu. Ben bir şey yapmak istediğimde, mecburi olan bir şeyi
anlamaları zorlaştı Niye ders çalışıyorsun bizimle vakit geçir gibi. Onun
haricinde mesela kavga bağır çağır arttı. Yani tahammül çok çok düştü.
Her gün birbirinin kusurlarını eleştirmeye başladık daha çok hani daha
çok birbirinin yüzüne vurmaya başladık. Olay yerini terk edemeyerek
daha çok birbirimizin üzerine gider olduk. Küçük çocuklar olunca onların
yanında tartışmak daha da zorlaşıyor.” (K12-L-K)

Seagert’in (1985) evi sosyal mekân olmasının yanı sıra birer sosyal çevre
olarak tanımlaması ile uyuşan bu bulgular aslında ev sadece insanların
yaşamlarını ikame ettikleri birer mekân olmanın ötesinde sosyalleştikleri
ve küçük ölçekte de olsa ilk sosyal çevrelerini inşa ettikleri birer yaşam alanı
olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda zorunlu evde kalma deneyimi özellikle
diğer katılımcı gruplarından farklı olarak lisans öğrencileri tarafından
daha sorunlu bir şekilde tecrübe edilmiştir. Daha önce deneyimlenmemiş
bir süreç olarak salgınla beraber aynı çatı altında birlikte ve zorunlu olarak
zaman geçirmek zorunda olan aile bireyleri özellikle eğitim pratikleri
açısından sorunlar yaşamışlardır. Bu anlamda ev kavramı ve evde olmak
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genç katılımcılar için ağırlıklı olarak bir sorun olarak belirtilmiştir. Bu
açıdan yaşa bağlı olmak kaydıyla zorunlu evde kalmak katılımcıların ev ile
kurduğu ünsiyeti olumsuz etkileyebilmektedir.
3.2. Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Evin Anlam ve İşlevi
Çalışmamızda öne çıkan bir diğer önemli tema olarak medeni durum ve
cinsiyet üzerinden yükseköğretim öğrencilerinin ev ile oluşturdukları
ilişkiyi de ele almamız gerekiyor. Evler genel olarak güvenlik ve aidiyet gibi
anlamlar çağrıştırsa da (Mallett, 2004) bazen cinsiyete ve evde kimlerle
yaşadığına bağlı olarak suç ve şiddet gibi sorunların yaşandığı ve buna
bağlı olarak kaçınılması gereken mekânlar haline de gelebilmektedirler
(Gurney, 2020). Bu nedenlerden dolayı bu farklı ihtimalleri göz önünde
bulundurarak yükseköğretim öğrencilerinin COVID-19 sürecindeki ev
hayatı deneyimlerini bu iki ölçü üzerinden incelemekte fayda var. Bu
bağlamda ilk olarak bekâr ve yalnız yaşayan yüksek lisans öğrencisi salgın
sürecinde tek başına yaşadığı kendi ev ortamından memnun olmanın yanı
sıra yakın çevresi hakkında yaptığı değerlendirmeleri de ekleyerek farklı
ev ortamları hakkında karşılaştırmalı bir bakış açısını aşağıdaki gibi ifade
etmektedir.
“Şöyle ki ben… da yaşarken (küçük bir şehir) erkek kardeşim ve abim
annemlerle yaşıyorlardı. Onlar kendi aralarında gerçekten problem
yaşadılar çünkü zaten öncesinde de çok fazla anlaşabildiklerini söyleyemem
ama özellikle COVID döneminde çok daha yakın teşriki mesaileri olduğu
için bunun daha fazla kusurları görmeye sebep olduğunu söyleyebilirim
açıkçası. Bu süreci yalnız geçirmek de o yüzden çok faydalı oldu diyorum
yani. Sürekli aynı ortamda hiçbir şekilde başka ortamlara girmeden
birbirimize çok fazla odaklanma durumunu da getiriyor bu süreç Abimin
ve kardeşimin bunu bir zat yaşadıklarını söyleyebilirim Kayınvalidemin
kayınbabamın kayınbiraderimin ve nişanlımın da aynı evde yaşamaktan
bu süreçte sıkıntı yaşadıklarını biliyorum açıkçası böyle bir durum da söz
konusu.» (K5-YL-E)

Doktora öğrencisi olan ve aynı zamanda evli ve bir çocuk sahibi olan
katılımcı salgın ile beraber ev içerisindeki yeni deneyimlerini şu şekilde
ifade etmiştir.
“Ben şunu fark ettim bir doktora öğrencisi olaraktan yapmak istediğimiz
şeyleri yapmak için evden çıkıyoruz... Korona öncesinde işte beşten
sonra eve geliyoruz falan... Şimdi sabah 9 ile akşam 5 arasındaki sürece
dolayısıyla dâhil olamıyoruz. Yani evde ne oluyor ne bitiyor göremiyoruz.
Şimdi bu korona süreci içerisinde sabah 9’dan akşam 5’e kadar evdeyiz.
Bunların hepsini doğrudan şey yapıyoruz tecrübe etme imkânı buldum.
Tecrübe ile de şunu fark ettim evde kalan eşimle çocuğumun neler yaptığını
ve eşinin işinin ne kadar zor olduğunu fark ettim ben. Dolayısıyla bir vicdan
azabı çekme konusu da oldu çünkü ben sabah 9’da üniversiteye geldikten
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sonra ne bileyim işte birkaç arkadaşla çay içip mukabilinde ders çalışıp
tekrardan muhabbet edip bir rahatlama durumu söz konusu. Hem işimizi
yapıp hem rahatla ya biliyoruz. Fakat evde eşlerimiz için böyle bir durum
söz konusu değil. Yani bir çocuk var o çocuğa bakmak durumundalar
ve kesintisiz bakmak durumundalar. İşte bu korona öncesinde benim
hayatımın ne kadar rahat olduğunu eşimin ise zor durumda geçirdiğini
tecrübe ettim. Zaten saygım vardı şimdi daha fazla saygı duymaya
başladım. Bundan sonraki süreçlerde sabah 9 ve 17 arasındaki işlere daha
fazla dâhil olup onun iş yükünü azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulundum
diyebilirim korona sürecinde.” (K1-D-E)

Bir başka evli ve doktora yapan katılımcı ise durumu şu şekilde
özetlemektedir:
“Koronada açıkçası ben daha çok evde kaldım. Çocuk dışarı çıkamıyordu,
bunalıyordu ve onun bir türlü enerjisini boşaltmak gerekiyor yani çünkü
öyle olmadığında gece geç saate kadar uyumuyordu. Benim için yani
değişen en büyük şey bu oldu. Güzel yanları da var. Sürekli ailenle bir
yerdesin. Sabahtan akşama ve (yeni normalle) şimdi biraz durum değişmiş
ve o günleri özlüyorum ben açıkçası. Sürekli aile ile birlikte olmak, yani
mecburiyetten kaynaklansa da salgının bu yönü güzel bir şeydi.” (K9-D-E)

Gözlem ve deneyime dayanan bu iki farklı görüşün ortak noktası hem
cinsiyet açısından hem de medeni duruma bağlı olarak insanların salgının
getirdiği karantina ve izolasyon dönemlerinde evi farklı boyutları ile
tecrübe etmelerinin yanı sıra geçmiş ile de kıyaslayarak kendilerindeki
değişimi ve evin işleyişini ve doğasını yeniden yorumlama süreci olarak
da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tıpkı evin anlamının toplumdan topluma
ve zamandan zamana değişmesi (Ronald, 2008) gibi burada da evden
eve ve medeni durum ile cinsiyete göre yaşanan bir değişim söz konusu.
Fakat toplumsal anlamda değişimler yavaş yavaş olurken bu sıra dışı
tecrübede katılımcının yeni bir hayata doğmuş ya da yeni bir topluma
dâhil olmuşçasına yaptığı gözlem ve çıkarımlar mevcut literatürdeki
evin anlamının dinamikliği (Rakoff, 1977, Saunders, 2016) açısından da
önemlidir.
Bir başka yaygın bakış açısı olarak evli olmayan katılımcıların evin güvenlik,
aidiyet ve huzur ve mutluluk kaynağı olması (Ronald, 2008, Mallett,
2004 ve Saunders, 1990 ve 2016) gibi farklı ve kısmen unutulmuş/ihmal
edilmiş anlam ve işlevlerinin de yeniden hatırlanması tecrübesi ile de karşı
karşıyayız. Bir örnek olarak, evin bilindik anlamalarını yeniden hatırlama
süreci bekâr katılımcılar tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
“Önceki dönemlere (COVID-19 öncesi) baktığım zaman sadece yatmak
uyumak için gittiğim bir yer gözüküyormuş gözümüzde ev. Ben onu
fark ettim, çünkü kalkardık kahvaltı, dışarı çık, akşama kadar dışarda
zaman geçer sonra akşam gel uyu. Öyle geçerdi zaman... Virüsün
ortaya çıkmasıyla, vakaların artmasıyla evde kalmaya başladığımız
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zamanlarda evde kaldığımız sürenin arttığı zaman (evin) daha da farklı
bir yer olduğunu daha farklı öneme sahip olduğunu anladım ben. Kafamızı
sokacağımız yaşayacağımız bir ev insanlardan uzak ama kendinizi bir
arada tutmaya çalıştığımız yer olarak gözüktü gözümde. Yani eve bakış
açım tamamen değişti. Sonraki dönemlerde de rahatlıkla böyle devam
edecek çünkü evimle kafamı içine sokabileceğim bir yerim var, insanlardan
uzak kalabilirim diyebileceğim bir yer benim için.” (K2-L-E)

Bir başka lisans öğrencisi ise alışmış olduğu hayattan vazgeçmek zorunda
kalarak zorunlu olarak evde kaldığı zaman diliminde evin anlamını yeniden
fark etme sürecini ve ev ile olan ilişkisini şu şekilde özetlemektedir.
“Bu kadar uzun süre evde kalma imkânım olmamıştı. Tabii ki de okul
okuduğum için belli bir koşturma halinde geçiyordu. Biraz daha otel gibi
kullanıyordum açıkçası. Sabah kalk akşam yat mantığındaydı açıkçası.
Bu süreçte gerçekten bir evim olduğunu fark ettim.” (K14-L-K)

Eğitimin farklı kademelerinde bulunan, cinsiyet ve medeni durum
farklılığına sahip olan katılımcıların ortak vurgusu olarak evin tek
boyutlu ve değişmez bir anlamının olmaması (Ronald, 2008; Saunders,
2016) gerçekliğinin yanı sıra cinsiyet ve yaşa bağlı olarak aynı ev içerisinde
insanların aynı mekânı farklı şekillerde tecrübe edebilmeleridir.
3.3. Evin Fiziki/Mimari Yapısına Göre Evin Anlam ve İşlevi
Tarihin her döneminde farklı formlarda (Rakoff, 1977) önemini koruyan ve
bireylerin günlük yaşantısının merkezinde olan evin (Ronald, 2008) önemi
salgınla birlikte daha dikkate değer konuma gelmiştir. Politika yapıcıların
‘evde kal’ söylemi toplumda zorunlu bir kabul görmüş ve eğitimin
uzaktan olarak devam etmesiyle birlikte öğrenciler de zamanının çoğunu
evde geçirmişlerdir. Bu bağlamda korona virüs salgını özellikle nüfusun
yoğun olduğu şehir merkezlerinde insanları alışık oldukları hayat tarzını
değiştirmeye ve evin farklı fonksiyonlarını tecrübe etmeye zorlamıştır.
Bu bölümde evin fiziksel özellikleri ile mekânsal gerçekliklerine bağlı
olarak evin anlamının ve fonksiyonun hangi düzeyde değiştiği ölçülmeye
çalışılmıştır. Önceki bölümlerde katılımcıların kişisel özelliklerini (yaş,
cinsiyet ve medeni hal) dikkate alarak yaptığımız analiz ve değerlendirmelere
ek olarak bu bölümde de bizatihi evin kendisine odaklanarak COVID-19
salgın sürecinin yükseköğretim öğrencileri tarafından nasıl tecrübe
edildiğini ele alacağız. Bu bağlamda ilk olarak şehir merkezinde yaşayan ve
salgın dönemi öncesinde aktif bir hayat yaşayan yükseköğretim öğrencisi
korona virüs salgını ile birlikte yaşadığı değişimi evin mekânsal gerçeklikle
uyumunu aşağıdaki gibi ifade etmiştir.
“Yani normalde de evde çok vakit geçiren bir insan değildim. Evin daha
çok önemini anladım, hani insanı gerçekten kendine getiren özüne
döndüren dinlendiren şeyin olduğunu, insan üzerinde ne kadar olumlu
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etkisinin olduğunu anladım. Evin kıymetini daha çok anladım diyebilirim.
Bu süreçte evdeki çalışmalarımı, işlerimi daha organize etmeye başladım.
Ama tabii ki eski koşuşturmalarımı, telaşlı bir şeyler yapabilmeyi
çok özledim. Bunların en başında da konferanslara gidiyordum, not
alıyordum, hocalarla sürekli görüşüyordum irtibat halindeydim...
Şimdi zooma alışmam, skypea alışmam benim için zor bir süreç oldu.
Birçok olumsuzluklarla karşılaştım. Hatta böyle teknolojik bir arıza ile
karşılaştığımız zaman koronaya yönelik nereden geldi bu, artık bıktım
düşüncesine de çok kapıldım. Hani bu açıdan olumsuz yönleri de oldu
olumlu yönleri de oldu.” (K10-YL-K)

Evde çok vakit geçirilse de evin mekânsal gerçekleri ve fiziki yapısı da
salgının farklı şekilde tecrübe edilmesine neden olmuştur (Gurney, 2020).
Yaşadıkları evin hem çevresel hem de mekânsal olanakları olmayan
öğrenciler bu süreçte daha farklı meskenlerde yaşamak istediklerini de
belirtmişlerdir. Bir doktora öğrencisi başka yerde yaşama arzusunu şu
cümlelerle ifade etmiştir.
“Balkonu daha geniş bir ev tutmak isterim mesela. Müstakil bir ev
tutamasam da daha geniş bir ev balkonlu bir ev tutmak isterim. Bahçemiz
yok apartmanın bahçesi var. Arka tarafta büyük bir bahçemiz var mesela.
Bu süreç içerisinde ben şey aldım mesela domates fidesi, biber fidesi,
patlıcan işte yeşil soğan acı biber vesaire falan. Bunları aldım oraya kendi
çapımda küçük bir Bostan yaptım Bir şekilde doğa ile olan ihtiyacımı
küçük çaplı gidermiş olduk.” (K1-D-E)

Bir diğer yükseköğretim öğrencisi ise yaşadığı evin COVID-19 sürecinde
yetersiz kaldığını aşağıdaki gibi ifade etmiştir.
“Şimdi bizim evimiz aşağıda, zemin katın biraz aşağısında güneşi gören
bir yerde. Güneş direkt girmiyor ama dışarıyı görebildiğimiz bir yerde.
Benim ve abimin kaldığı oda asma katta, deponun içerisinde. Biz burada
kendimize bir oda yaptık. Orası biraz umumi kalıyor. Yani insanlar çok
gelip gidiyor görüldü oluyor. Biz gündüz orada gidip ders çalışabilmek
için 70 liraya 90 liraya özel kulaklıklar aldık ses duymayalım diye. Abim
zaten aştı onları işi olduğu için o memur devlet memuru ama benim biraz
daha ders çalışmam lazım. Yüksek lisans falan düşünürsem eğer biraz
daha ders çalışmam lazım. Spor yapmayı çok seviyorum mesela. Korona
sürecinde evde spor yapan insanları gördüm. Adamın yayla gibi evi var.
Onun içim evin bir anlamı var. Ben bir adım atsam ev bitiyor yani ben o
adamın yaptığı hareketleri nasıl yapayım.” (K9-L-E)

Bu örnekler ışığında yükseköğretim öğrencilerinin COVID-19 sürecinde evi
yeniden anlamlandırdıklarını ve tecrübe ettiklerini açıkça görebilmekteyiz.
Birçok öğrenci bu süreçte evlerinde yeni deneyimler yaşadığını belirtirken
aynı şekilde evde kalmanın birtakım problemlere de neden olduğunu
belirtmektedirler. Özellikle tüketim kültürü kapsamında (Lefebvre,
1974) kentsel alanlarda ve kasabalarda hızla üretilen modern ve yüksek
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katlı apartman dairelerinin mekânsal olanaklarının günlük yaşamı
devam ettirmede aile üyelerine yeterli gelmediği görülmektedir. Bu
bağlamda, sportif faaliyetler ve fiziksel aktiviteler için evlerin mekânsal
gerçekliklerinin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Son olarak tüm bu örnekler insan hareketliliğinin son derece hız kazandığı
21. yüzyılda evin bilinen anlamalarının pratikte göz ardı edildiğini ortaya
koymaktadır. Korana virüs salgını ile birlikte zorunlu evde kama durumu
toplumun her kesiminde olmamakla birlikte çoğunluk tarafından kabul
görmüştür. Bu süreç aile üyelerinin çoğunun bir arada alışılmış olandan
daha uzun süre kalmasına ve evin olanaklarından yararlanmanın yanında
evin mekânsal gerçekleriyle yüzleşmelerine neden olmuştur. Kent
merkezlerinde internet alt yapısının yeterli olduğu alanlarda uzaktan
eğitim sürecinde çevrimiçi eğitimlere ve eğitim materyallerine öğrenciler
daha sağlıklı erişebilirken kır merkezlerinde uzaktan eğitimi problemleriyle
birlikte tamamlamak zorunda kalmışlardır (Nerse, 2020). Bunun yanında
kent merkezlerinde inşa edilen konutların COVID-19 pandemisi döneminde
insanların günlük streslerini yönetebilmesi ve hayatlarını doğal bir şekilde
organize edebilmesi açılarından yeterli olmadığı görülmektedir. Diğer
taraftan kırsal mahallelerde ya da nüfus yoğunluğunun nispeten daha az
olduğu kent çeperlerinde bahçeli veya müstakil evlerde yaşayan bireylerin
korona virüs stresini nispeten daha kolay yönetebildikleri anlaşılmaktadır.
Tüm yerleşim birimlerinde ortak kullanım alanları zorunlu olarak kapalı
olsa da tüm aile bireylerinde olduğu gibi yükseköğretim öğrencilerini de ev
ve evin inşa edildiği mekânı tekrar tanımaya olanak sağlamıştır.
Sonuç
2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan korona virüs vakaları 2021 yılının
ikinci yarısında artarak devam etmekle birlikte COVID-19 salgını tüm
ülkelerde günlük yaşamı olumsuz olarak etkilemektedir. Bu süreçte
COVID-19 vakalarının artış gösterdiği ülkeler kısmı ya da tam kapanma
uygulayarak özellikle gündelik işçiler, sağlık ve güvenlik personelinin
dışında kalan vatandaşlarının zorunlu haller dışında evde kalmalarını
sağlamaya çalışmıştır. Farklı dönemlerde olsa da Türkiye dâhil birçok
ülke okulları kapatarak çevrimiçi eğitime geçmiş ve özellikle öğrencilerin
zorunlu olarak bu küresel salgın ortamında evde kalmasını istemiştir.
2020 yılından itibaren birçok araştırmacı COVID-19 salgınının sosyal ve
psikolojik etkileri üzerine odaklanırken salgının özel olarak evin anlamı
ve fonksiyonlarına etkisi üzerine odaklanan akademik çalışma sayısı
sınırlıdır. Bu bağlamda tam ya da kısmi kapanma sürecinde mekân olarak
evin anlamın ve işlevin yükseköğretim öğrencilerinin bakış açış değişip
değişmediği tartışılmaktadır.
Salgınla birlikte Türkiye’de okullar kapatılmış ve eğitim süreci çevrimiçi
olarak, dolayısıyla evden sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu durum çalışmamıza
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konu olan hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerinin daha çok evde
kaldıkları dönemi doğurmuştur. Ayrıca, COVID-19 salgın hastalığının
başladığı günden itibaren ‘evde kal’ ya da zorunlu hallerde dışarı
çıkıldığında ‘sosyal mesafeni koru’ söylemleri insanların ağırlıklı olarak
evlerinde tüm aile bireyleriyle birlikte daha fazla vakit geçirmelerine neden
olmuştur. Dolayısıyla küresel salgın döneminde yükseköğretim öğrencileri
mekân olarak evin farklı fonksiyonlarını tecrübe etmişlerdir. Teknolojik
altyapının yeterli olduğu ve bunun yanında kent merkezlerinde yaşayan
bireylerin hareket alanlarının sınırlı olması ve sokağa çıkma yasağının
daha katı uygulandığı günlerde sosyolojik ve psikolojik sorunlar yaşarken
kırsal alanlarda ya da kasaba yerleşimlerinde yaşayan katılımcılar şehir
merkezlerine nispeten çevresel faktörlerin daha elverişli olduğu alanlarda
bu süreci daha rahat geçirdiklerini belirtmişlerdir. Şehirde yaşayanların
pandemi döneminde problem yaşamasının en büyük nedeni olarak
sokağa çıkmaya yasakları ve alışveriş yapılacak ve sosyal faaliyetlerde
bulunulacak merkezlerin zorunlu olarak kapatılmasıyla birlikte şehir
hayatının konforunun kısıtlamasından kaynaklanmaktadır. COVID-19
salgını başlamadan önce şehir hayatı tüm karmaşasıyla devam etmesine
rağmen öğrenciler açısından okula kütüphaneye ya da internet vasıtasıyla
elektronik kaynaklara erişim bir üstünlük olarak görülmekteydi. Salgın
hastalık sonrası ise hayat evde ve daha monoton bir hal almaya başladığını
belirtmişlerdir.
Son söz olarak; kırsal alanlarda politika yapıcıların ekonomik kaygılarla
her zaman tam karantina uygulamaması ya da sokağa çıkma yasaklarını
esnetmesi kırsal karakterli yerleşim birimlerinde yaşayan bireyleri
daha rahat davranmaya yöneltmiştir. Ayrıca, fiziksel mekân anlamında
insanlara daha fazla hareket alanı sunan ev ya da meskenler yükseköğretim
öğrencilerinin salgın dönemini daha sorunsuz geçirmelerine olanak sağlar
iken özellikle şehir merkezlerindeki evlerin sınırlı mekânsal gerçeklikleri
bu sürecin daha zor geçmesine neden olmuştur.
Kaynakça
Açıkgöz, Ö. & Günay, A. (2020). The Early Impact of the Covid-19 Pandemic on the Global
and Turkish Economy. Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 520-526.
Aydın, Y. (2020). Türkiye Özelinde COVİD-19’un Evin İşlevi Üzerindeki Etkisi, Ed: Okumuş,
E. ss. 511-528. Küresel Salgınlara Farklı Bakışlar: Psikolojik, Sosyolojik, Dini, Kültürel,
Tarihi, Hukuki ve Siyasi Analizler. Ankara: Eski Yeni Yayınları.
Bryman, A. (3. Ed). (2008). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/
Çelik, Z. (2020). Covid-19 salgınının gölgesinde eğitim: Riskler ve öneriler. (Odak Analiz No.
5). Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.
Creswell, J. W. (3. Ed). (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed
methods approaches. Los Angeles: Sage Publications.

76

Covid-19 ve Çevrimiçi Eğitim: Yükseköğretim Öğrencileri Açısından Evin Anlam ve İşlevi

Després, C. (1991). The Meaning of Home: Literature Review and Directions for Future
Research and Theoretical Development. Journal of Architectural and Planning
Research, 8, 96-105.
DiMaio, D., Enquist, W., D., & Terence S. (2020). Introduction: A New Coranavirus Emerges,
This Time Causing a Pandemic. Annual Review of Virology Annual Reviews.
Dünya Sağlık Örgütü - WHO (2021). COVID 19 Timeline: https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019. [02.01.2021]
Easthope, H. (2004). A place called home. Housing, Theory and Society, 21(3), 128-138,
DOI: 10.1080/14036090410021360
Gurney, C. (2020). Out of Harm’s Way? Critical Remarks on Harm and the Meaning of
Home During the 2020 Covid-19 Social Distancing Measures (Working paper),
UKCollaborative Centre for Housing Evidence. https://housingevidence.ac.uk/
publications/out-of-harms-way/ [07.06.20201].
Kuban, D. (1995). Türk ‘Hayat’lı Evi. İstanbul Mısırlı Matbaacılık A.Ş.
Lawrence, R. J. (1987). What Makes A House A Home?. Environment and Behaviour, Sage
Publications, 19 (2) 154-168.
Lefebvre, H. (1974). The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith in
1991. Blackwell Publication.
Mallett, S. (2004). Understanding home: A critical review of the literature, The Sociological
Review, 52 (1), 62-89.
Mason, J. (2. Ed). (2003). Qualitative researching. London: Sage.
Nerse, S. (2020). Dijital Eğitimde Eşitsizlikler Kırsal-Kentsel Ayrımlar ve Sosyoekonomik
Farklılaşmalar, The Journal of Humanity and Society, İlmi Etüdler Derneği, DOI:
10.12658/M0548.
Özer, M., Suna, H. E. (2020). Covid-19 Salgını ve Eğitim, Küresel Salgının Anatomisi: İnsan
ve Toplumun Geleceği (171-192), Türkiye Bilimler Akademisi-TÜBA
Özer, M., Suna, H. E., Çelik, Z. & Aşkar, P. (2020). Covid-19 Salgını Dolayısıyla Okulların
Kapanmasının Eğitimde Eşitsizlikler Üzerine Etkisi. The Journal of Humanity and
Society, İlmi Etüdler Derneği, DOI: 10.12658/M0611
Rakoff, R. (1977). Ideology in everyday life: The meaning of the house. Politics and Society,
7, 85-104.
Ronald, R. (2008). The ideology of home ownership: Homeowner societies and the role
ofhousing. New York: Palgrave Macmillan.  
Saegert, S. (1985). The role of housing in the experience of dwelling. ed: Altman & C.
Werner. pp. 287-309 in Home Environments: Human Behaviour and Environment,
8. New York: Plenum Press.
Saunders, P. (1990). A Nation of Home Owners. London: Unwin Hyman.  
Saunders, P. (2016). Restoring a Nation of Home Owners. London: Civitas.
Sirkeci İ. & Yüceşahin, M., M. (2020). Coronavirus and Migration: Analysis of Human
Mobility and the Spread of COVID-19, Migration Letters, 17(2), 379-398.
Tekeli, İ. (2009). Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi. Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul.
Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/ [05.06.2021]

77

Yahya AYDIN - Mustafa KÖSE

Türkiye Yükseköğretim Sistemi (2019). https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/
Yayinlarimiz/ 2019/Higher_Education_in_Turkey_2019_tr.pdf [04.02.2021]
Türkiye Yükseköğretim Öğrenci İstatisitkleri, https://istatistik.yok.gov.tr/ [18.03.2021]
Yüceşahin, M. M. & Tuysuz, S. 2011. Ankara Kentinde Sosyo-mekânsal Farklılaşmanın
Örüntüleri: Ampirik Bir Analiz. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9, 159-188.

78

TYB AKADEMİ / 2021 / 33: 79-102
Araştırma Makalesi / Research Article

İstihdam Politikalarında
Yeni Arayışlar:
Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları
Üzerinden
Üçüncü Sektör Sorgulaması
New Quests in Employment Policies: Inquiry into
Third Sector Via Ottoman Era Mostar Waqfs
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Öz
Meslek kollarının sınırlı, tarım üretiminin yaygın, her türden üretimin insan
gücüne dayandığı ve devletin istihdam oluşturmadaki rolünün sınırlı olduğu
bir ekonomide istihdamı düzenleyen günümüzdekinden farklı alternatif kurumları ortaya çıkarmak ve bu kurumların istihdam üzerindeki etkilerini belirginleştirmek bu çalışmanın temel motivasyon kaynağıdır. Bir diğer ifadeyle
istihdamda üçüncü sektör merkezli yeni paradigma arayışına çıkılmaktadır.
Araştırmada ilk olarak toplumun üçüncü sektör algısı eleştirel olarak değerlendirilmekte ve bu algının sınırlayıcı sonuçları soruşturulmaktadır. Diğer
yandan üçüncü sektörün birlikte yaşama dair inşacı ve kurucu gücü Osmanlı
Dönemi Mostar vakıfları üzerinden agümante edilmekte ve istihdam yaratma
potansiyeline işaret edilmektedir. Tüm bu süreçte Osmanlı toplumunun üçüncü
sektör ufku da görücüye çıkarılmaktadır. İster kamusal ister özel olsun geniş
spektrumda mal ve hizmet üreten sivil toplum kuruluşları, her halükarda bireysel kar/fayda maksimizasyonu yerine toplumsal fayda için üretim yapmaktadır. Toplum için dahi olsa üretim operasyonlarında sürdürülebilir ve nitelikli
insan kaynağına ihtiyaç duyan üçüncü sektörün sahip olduğu ahlâkî ve iktisadî
potansiyel, tarihî projeksiyondan modern toplumun idrakine sunulmaktadır.
İslâm ile özdeşleşmiş Osmanlı Devleti’nde istihdamın yapısını araştırmak hem
tarihî bir fenomeni anlaşılır kılmak hem de İslâm iktisat düşüncesinde istihdamın izini sürmek için önemli imkânlar sunmaktadır.
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Abstract
The primary source of motivation for this study is to identify alternative institutions that are different from the existing ones for regulating employment in
an economy where the number of professions is limited, agricultural production is widespread, all sorts of productions rely on manpower, and the state
enjoys a restricted role in creating employment, and to clarify the effects of
these institutions on employment. In other words, this study has embarked on a
search for a new and third-sector-centered paradigm in employment. First, the
study evaluated society’s perceptions of the third sector from a critical standpoint and examined the restrictive consequences of these perceptions. On the
other hand, the power of the third sector to construct and establish coexistence
was discussed in terms of the Ottoman era Mostar waqfs and attention was
drawn to its potential for creating employment. The Ottoman society’s visions
regarding the third sector were also demonstrated in this process. Civil society organizations that produce goods or services in a broad spectrum either
in the public or private sector necessarily engage in production for the sake
of social utility instead of individual profits/utility maximization. The moral
and economic potential of the third sector that needs sustainable and qualified
human resources in its production operations, even if conducted for the sake
of society, was presented to the comprehension of modern society from a historical projection. An inquiry into the structure of employment in the Ottoman
Empire, which is identified with Islam, presents significant opportunities both
to promote the comprehensibility of a historical phenomenon and to trace the
footsteps of employment in Islamic economic thought.
Keywords: Third Sector, Employment, Ottoman Empire, Waqf, City, Islamic
Economic Thought.

Extended Abstract
Introduction
Employment plays a major role in transferring welfare created by economic
growth to society. Positive movements in the employment level of an
economy results in a rise in the number of people having labor-factor income
as well as in increased overall welfare. In Islamic economic thought, income
obtained through labor enjoys a special place and is considered as sacred
while unemployed manpower is regarded as a resource that remains as idle.
Indeed, it can be said that special areas for employment were created through
waqfs (charitable endowments or foundations) as a political choice in the
Ottoman Empire, one of the leading historical figures identified with Islam.
It goes without saying that the waqf culture in Anatolia has a long and
profound past. However, the value of this culture as well as its contributions
to society and economy have not sufficiently been demonstrated. Today, any
mention of waqfs would readily suggest poverty alleviation efforts. Of course,
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poverty alleviation is one of several functions fulfilled by waqfs. Throughout
history, waqfs have operated in many fields including municipal services,
healthcare, diplomacy, financial services, humanitarian assistance, defense
services, infrastructure constructions, production of goods and services, and
commerce, and as such, they have a broad sphere of activity. This sphere is so
vast that waqfs can perform virtually all activities performed by a joint stock
company except distributing dividends.
Although the first thing that leaps to the eye when their structural functioning
is examined is their role in redistributing welfare, waqfs constitute a
successful example of an optimization paradigm that is alternative to profit/
utility maximization in the production of welfare. However, benefits that can
be obtained from this sample will be limited if it is made the subject solely of
descriptive analysis within the context of a given historical understanding.
Using the treasury in an efficient manner is as important as discovering it in
the first place. In this study, the traditional use of waqfs as social policy tools
as well as their potential in economic policies were discussed with a historical
perspective within the framework of the Ottoman era Mostar waqfs.
Theoretical Framework and Literature
The sheer size of literature on waqfs is impressive. Given the profoundness
of the field, however, specialists can assess whether the existing research is
sufficient to facilitate a thorough comprehension of waqfs. Yet, considering
the fact that few researchers have focused on the effects of waqfs on
employment, it is too early to suggest that social, economic, political and
scientific functions of waqfs have been studied extensively.
Famous with, and known for, their charity functions, many activities of waqfs
have directly affected the field of economy. It can be argued that activities
conducted by waqfs --which are established by leaving private or idle
economic assets to the benefits of society-- in many service areas including
educational services, religious services, municipal services and reconstruction
activities each have expansionary effects on economy. It wouldn’t be wrong
to assert that these expansionary effects have positive consequences for
employment and overall welfare level. In this study, the direct effects of the
waqfs established in Mostar between the early 15th century and the late 19th
century on employment as well as the expansionary effects of wages paid to
the people employed by waqfs on economy were observed.
Waqf, City and Employment
Waqfs are established not through individual contracts, but upon registration
by the courts authorized by society as a complementary part of social contract.
Individual contracts do not apply, because the economic asset which is the
subject of the establishment of a waqf, and which is permanently allocated
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to a purpose is left to the benefit of society. The deed and debt obligation of
a waqf is social, and for and on behalf of society. It is an element of social
contract as a waqf cannot exist if it is not registered by a court authorized by
society; in other words, the existence of a waqf depends on social acceptance,
and as such, a waqf is civic institution.
The concept of a city represents more than a physical place (Arendt, 2021:
289). Accordingly, a city is the result of people’s collective or individual acts
which necessarily affect each other. To imagine a city that is bereft of human
beings and human acts is to imagine a steppe. It goes without saying that
there is a strong and bi-directional relationship between human beings and
the city. This relationship is so strong that makes it worth considering the
question “People of the city or the cities of people?” The most concrete form
of this relationship emerges in human labor, or more technically, in the labor
market.
It can be argued waqfs concentrate and shine out in cities although traces of
waqfs can be found across the countryside as well. This study examined how
a city is reconstructed from scratch via waqfs with a focus on the Ottoman
era Mostar city, where waqfs acted as a catalyst in reviving both the city
and people by employing the qualified craftsmen and scholars in the city in
the relationship between the city and people; the waqfs established in the
city were also studied. The aim of this pursuit is to open a new window into
today’s development and employment policies and raise awareness about
the employment power of the third sector.
Mostar in the Ottoman Period
Mostar is located on the route connecting Sarajevo, the capital of Bosnia and
Herzegovina, to the Adriatic Sea from its southwest. The most characteristic
feature of the city is the Neretva River, passing through the city. Mostar,
meaning “small bridges,” derives its name from the bridges of all sizes over
the Neretva.
Soon after it was established, Mostar was conquered by the Ottomans during
the reign of Mehmed the Conqueror between 1465 and 1466, and there were
16 Christian households with a population of some 100 people in the city at
that time (Evliya Çelebi, 2010). The city remained under the Ottoman rule for
413 years until it was captured by Austria-Hungary in 1878. Mostar started
to shine out after Herzegovina was completely conquered by the Ottoman
Empire. The Ottoman Empire shifted the administrative and military center
of the region from Blagaj to Mostar, and as a result of this choice, Mostar’s
military and commercial capacity quickly increased. The overburdened city
was consummated through reconstruction and infrastructure investments
by the state and waqfs.
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Mostar Waqfs
The number of waqf deeds that can be identified at the Directorate General
of Waqfs and Gazi Husrev-beg Library in Sarajevo is 16. This number
corresponds to only a small portion of all waqfs in Mostar. The waqf deed
with the earliest date belongs to Deceased Mustafa Pasha Waqf from 1514.
Although this waqf had not been established in Mostar, it was included in
the study because it had allowances related to Mostar. Of these deeds, the
most recent one belongs to the waqf founded by Zülfü Bey and his friends in
1896. Considering the date of establishment of this waqf, it can be said that
Muslims continued to find waqfs in Mostar even after the city went out of
the Ottoman rule in 1878. A significant portion of the waqf deeds that could
be identified was from the 16th and 17th centuries. There was one deed from
the 18th century and three from the 19th century. Given the periodization
of waqfs, the waqfs established in the early period stood out in Mostar. This
means that significant efforts were invested in Mostar in order to give it an
Ottoman identity and make it a city where Muslims can live.
Evaluation of Mostar Waqfs in terms of Employment and Wages
The number of employments identified was as follows: 100 employments in
six waqfs in the 16th century, 118 employments in six waqfs in the 17th century,
33 employments in one waqf in the 18th century, and 17 employments in
three waqfs in the 19th century, making a total of 268 employments in 16
waqfs. The annual contribution they made to the city’s economy through
wages they paid corresponds to 527 kilograms of silver. One may expect to
find more waqfs in a city like Mostar. Indeed, the fact that there was only one
waqf in Mostar in the 18th century is against the nature of things. This leads
us to believe that some waqf deeds particularly those from the 18th century
have been destroyed or have not been classified yet. The trend in the annual
average wages lends support to this argument.
The annual average wage was around 3 kilograms of silver at the beginning
of the 16th century and rose to some 7 kilograms with a 250 percent increase
at the end of the century. However, there was a sharp decline in the average
wages in the 17th century. This decrease is not compatible with the nature of
things as well as with the rules of economic functioning. There may be two
reasonable explanations to this aberration: either the rich people in Mostar
became poorer in a sharp manner after the 17th century or many pieces of the
jigsaw puzzle were lost. While both explanations may hold true, this would
not cast any shadow on employment created by waqfs. Table 4 clearly shows
that waqfs created employment mainly in religious and scholarly services in
the city of Mostar. This may be due to the fact that the population of the area
was primarily non-Muslim while the waqfs were Muslim. It seems that the
Ottoman Empire reinforced its soft power and cultural power through waqfs
in addition to its political and military power.
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Conclusion
This study aims to develop a discourse that is critical of the economic
methodology mandated by today’s neo-classical school and use this discourse
to open new windows into the problem of employment from different angles.
It was suggested that civil society organizations, referred to as the third sector,
may assume more active and strategic roles in managing market failures
by bridging between the contemporary and the historical using waqfs, the
city and people as basic anchor points. In this framework, the potential for
creating employment is one of the most important functions of waqfs, but
it is also one of the most neglected ones. We are deprived of statistics that
would help us understand how much of this potential is utilized today. Yet,
history has a generous motivation to shed light on the past and our time. The
perceptions about the third sector should be redefined and the potential of
this sector in creating employment for the growing population should not be
overlooked. A comparative discussion of the size of employment undertaken
by the third sector in Turkey and around the world using up-to-date data will
ensure a clearer overview of the big picture.
Giriş
Vakıf kurumu bir millete ya da bir dine hasredilemeyecek kadar kadim ve
insanlığa mal olmuş bir kurumdur. İlk vakıfla ilgili literatürde farklı iddialarla
karşılaşmak mümkündür, Antik Yunan, Roma, Antik Mezopotamya ve
İslam önceki Arapların vakıf kurumundan haberdar olduklarına dair
elimizde önemli veriler mevcut (Laum, 1914; Rockwell, 1909; Rostowzew &
Othman, 1982; Duncan-Jones, 1982; aktaran Çizakça, 2000). Ancak vakıf
kurumu ününü Müslümanlar sayesinde kazanmış, tarih sahnesindeki hak
ettiği konuma İslâm Medeniyetinin mütemmim cüzü olarak erişmiştir.
İslâm Medeniyeti ile vakıf müessesi arasındaki güçlü ve vazgeçilmez ilişkiyi
anlamak için İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi Osmanlı’nın ‘Vakıf
Medeniyeti’ olarak da isimlendirildiğini hatırlamak yerinde olacaktır (Kazıcı,
2014).
Osmanlı coğrafyasında vakıf kültürünün çok uzun ve derin bir geçmişe sahip
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bu kültürün değeri, toplum
ve ekonomiye katkıları henüz yeterince anlaşılabilmiş değildir. Bugün vakıf
denildiğinde akla ilk gelen olgulardan birisi de yoksullukla mücadele olacaktır
(Kudat & Korkut, 2019). Hâlbuki yoksullukla mücadele, vakıf kurumuna icra
ettiği sayısız vazifeden sadece birisidir. Vakıf müesseseleri üzerindeki bu
sınaî algı vakıfları hak etmedikleri dar bir kalıba hapsetmektedir. Vakıflar
tarih boyunca belediye hizmetlerinden eğitime, sağlık hizmetlerinden
diplomasiye, finans hizmetlerinden insanî yardıma, savunma hizmetlerinden
altyapı inşaatlarına, mal ve hizmet üretiminden ticarete uzanan geniş bir
alanda faaliyet gösteren vakıflar geniş bir faaliyet kümesine sahiptir. Bu
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küme o kadar geniştir ki vakıflar kâr dağıtmak dışında neredeyse bir anonim
şirketinin yapmakta olduğu tüm faaliyetleri yapabilmektedir.1 Hiç kuşkusuz
eşitlikçi, sürdürülebilir ve barışçıl bir toplum hedefi olanlar için bu iki kurum
arasındaki farklardan çıkarılacak önemli dersler vardır.
İnsanoğlu, fonksiyonel varlığını yüzyıllara sârî devam ettirebilen pek az
sayıda kurum teşekkül ettirebilmiştir. İbadethanelerden sonra günümüzde
varlığını sürdürmeye devam eden en eski sosyoekonomik kurumun vakıf
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hayatın her alanında niteliksel
iyileşmeyi amaç edinmiş bu kurum, insanın varlıkla ve ötekiyle ilişkisini
kapitalist kültürün aksi yönünde inşa ederek öznenin değil ötekinin ihtiyacını
merkeze almaktadır. Yıkıcı rekabetin tahribatını rehabilite etmek isteyenlere
ya da başka bir dünyanın imkânı peşinde koşanlara yeni fırsatlar sunan vakıf
kurumu maddi uygarlığın inşasında halen önemli roller üstlenmektedir.
Yapısal işleyişi incelendiğinde ilk göze çarpan refahı yeniden dağıtıcı
işlevi olsa da vakıflar, refahın üretilmesinde kâr/fayda maksimizasyonuna
alternatif bir optimizasyon paradigmasının başarılı bir numunesidir.2 Ancak
bu numenin verili bir tarih anlayışı içerisinde sadece tanımlayıcı, tarif edici
analize konu edilmesi bu numuneden edinilecek faydayı sınırlayacaktır.
Hazinenin keşfi kadar verimli alanlarda kullanımı da önemlidir. Bu
araştırmada, vakıfların alışılagelmiş sosyal politika aracı olma vasfının yanı
sıra ekonomi politikalarındaki potansiyeli tarihî bir bakış açısıyla, Osmanlı
Devleti dönemi Mostar vakıfları üzerinden tartışılmaya açılmıştır.
Teorik Çerçeve ve Literatür
Vakıfla ilgi literatürün genişliği dikkat çekici boyuttadır. Ancak konunun
derinliği göz önünde bulundurulduğunda mevcut araştırmaların vakıf
konusunun tam olarak anlaşılabilmesi için yeterli olup olmadığının
değerlendirmesini ehli olan elbet yapmaktadır. Ancak vakıfların istihdam
üzerindeki etkisinin pek az araştırmacının ilgisini çekmiş olması vakıfların
yüklendiği sosyal, iktisadi, siyasi, bilimsel fonksiyonların tüm boyutlarıyla
anlaşıldığını söylemek için henüz çok erken olduğunu düşündürmektedir.
Tarih ve iktisat iki ayrı bilim kültürü ile inceleniyor, bu iki disiplin
arasındaki geçişkenlik her ne kadar iktisat tarihi çalışmalarıyla sağlanıyor
gibi görünse de fonksiyonel geçişkenlik çok az ve yetersiz olduğu, mevcut
olanın ise arkeolojik bir çabadan fazlası olmadığı iddia edilebilir. Bu iddia
elbet tartışmaya ve sınanmaya açıktır. Ancak bugünün Türkiye toplumunda
sosyal hadiseler ile tarih arasında kurulan ilişki geçmişi anlama, bugünü
anlamlandırma, geleceği inşa etme çabasından çok geçmişi yargılama,
1
2

Para vakıfları ile modern finans kurumlarının karşılaştırması için bkz. (Korkut & Bulut,
2017).
Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Yağcı & Gürsoy, 2019; Bulut & Korkut, 2017).
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bugünü çözümleme, günü kurtarma gayreti olarak okunabilir. Övgü ile
sövgü arasında savrulan bu araçsal ilişki, sosyal fenomenlerin ardındaki
iktisadi boyutun tarihsel izlerini keşfetmenin önünde aşılmayı bekleyen
güçlükler arasında kategorize edilebilir. Zira kendi kavramsal çerçevesinin
tasarımı olmayan bir iktisadi gerçekliğin varlığından bahsedebilmek oldukça
güçtür. Kavramsal çerçevenin tarihî olana objektif yaklaşamadığı bilimsel bir
zeminde, iktisadi gerçekliğe dair yapılan ontolojik sorgulamaların nesnesini
Klasik İktisat Ekolünün nesnesinden ayırmak pek mümkün olamayacaktır.
Ayrışma ve bütünleşmelere yönelmeyen teorik çabaların, bugünün ekonomik
gerçekliğinin tarihsel süreçten bağımsız okumaya çalışması kaçınılmaz ve
şaşırtıcı olmayan bir durumdur. İktisadi gerçekliği algılamaya ve anlamaya
çalışan araştırmacının böyle bir okumanın yoldaşlığını kabul etmemesi
beklenir. İktisadi gerçekliğe dair düşünce ile iktisadi gerçeklik arasında
kesintiye uğramayan bir ilişki kurmak için tarihin mutlak rehberliğine
ihtiyaç olacaktır. Aksi durumda iktisadi konuların epistemolojik düzlemi ile
ontolojik düzlemi asındaki uçurumun talihsiz ancak bilinçli bir tarihsizlikle
açılmaya devam ettiğini günümüzde tecrübe etmekteyiz.
Bu tarihsizlik durumu aynı zamanda kültürel bir tercihe de mündemiçtir.
Herbert Spencer’in evrim fikrini biyolojiden sosyal bilimlere taşıması ve bir
metodoloji halini almasıyla sosyal bilimlerin hemen hemen her alanında
büyük bir yanılsamayla karşı karşıya kalındı. İktisadî düşünce başta olmak
üzere iktisat yazının da bu yanılsamadan az ya da çok etkilendiğini söylemek
mümkündür. Özellikle Türkiye’de bu yaklaşımın ideolojik bir bağlamı
olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Neticede sosyal hakikatin ancak
toplumsal olandan kültürel olanı yadsıyarak keşfedilebileceği ön kabulü
sosyal bilimler alanında yapılan soyutlamaların gizli ama temel aksiyomu
olarak kültleştirilmektedir. Pozitivist ve materyalist olanın makbul olduğu
bu entelektüel iklimde aksini iddia etmek kutsal olana bir çeşit meydan
okuma olarak kabul edilmektedir. Anlatılanlar bir çeşit metodolojik
vesayet olarak isimlendirilebilir. Heretik hipotezlerin görmezden gelindiği
ya da mutlak yanlış olarak refleksif bir tavırla reddedildiği rahatlıkla
gözlemlenebilir bir olgudur. Diğer yandan bilimsel gerçeklik olarak ortaya
konulanlar, metodoloji olarak benimsenen kültürün pratik neticelerine
uygun olmaktadır. Kültür düşünce hayatının ruhudur, ancak başkasının
tarihi mirasından ruh dilenerek düşüncelerine hayat kazandırmaya çalışmak
objektif bir bilimsel faaliyetten ziyade gelenekle bağı tamamen koparan ya
da çok azıyla iktifa etmeye razı eden ancak her iki durumda da geleneğe
sırtını dönenen bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu minvalde sosyal
gerçekliğin tüm unsurlarına içkin, ideolojik yüklemelerden azade bütüncül/
kapsayıcı bir metodolojiye ihtiyaç olduğu açıktır. Bu itiraz sadece bütüncül
metodoloji kuramı tarafından değil, daha geniş yazın alanına ve daha çok
taraftara sahip Marksist Tarih Kuramı ile Gustave Schmoller, Werner
Sombart ve Frederick List gibi kurucu isimlerle özdeşleşmiş Tarihçi Ekol
tarafından da ifade edilmektedir. Söz konusu itirazların ortak noktası, klasik
iktisat ekolünün tarihi ve kültürü dışlayarak tümdengelimsel bir yöntemle,
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iktisat bilimini sosyal gerçekliği tam olarak kavrayamayan soyut bir alan
haline getirmiş olmasıdır. Halbuki iktisadi gerçekliği inşa eden iktisadi
ajanlara dair olguların tam olarak kavranabilmesi ancak toplumsal olanın
tarihsel açıdan incelenmesiyle mümkündür.
Tarihçi ekolün temel savı sosyal gerçekliği belirleyen birçok değişken
olduğu yönündedir, bu değişkenler demografik, coğrafi, siyasi, ahlaki,
kültürel, dini, ahlaki vb. olabilir. Bu tür değişkenler toplumun iktisadi
davranışları ve ekonomi üzerinde derin ve geniş etkilere sahiptir. Hem
değişkenler hem de değişkenlerin etki gücü ve yönü zaman içinde sürekli
değişecektir. Bu sebeple günümüzün iktisadi gerçekliğini okumak, iktisadi
olguları açıklayabilmek için tarihsel olanın olabildiğince objektif analizine
ihtiyaç olduğunu iddia etmek yerinde olacaktır. Bir ekonominin en önemli
bileşenlerinden birisi olan işgücü piyasası ve istihdam bu teorik çerçevede
belki de daha önce hiç ele alınmamış önemli bir iktisadi olgudur. İşgücü
piyasası ve istihdam insanlığın iş bölümü yaptığı günden bu yana varlığını
sürdüren bir konudur. Bu konunun sorun olarak ele alınışı sanayi devrimi
sonrası yaşanan fabrikalaşma ve kentleşme olgularına paralel gelişen bir
durumdur.
Bu çalışma istihdam çalışmalarına yeni bir pencere açarak konuyu farklı
boyutlardan tartışmaya açmayı amaçlanmaktadır. Bölgesel ve sektörel
istihdam kavramları bu tartışma konusu için aşina kavramlar olsa da
konunun şehir tarihi açısından ele alınması ve üçüncü sektör olarak
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları üzerinden değerlendirmeye açılması
yeni bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir.
Vakıf, Şehir ve İstihdam
Vakıf kurumu günümüzde çok dar bir çerçeveye sıkıştırılmış olsa da ait
olduğumuz kültürel miras ve gelenek içinde toplumun sürdürülebilirliği
açısından yüklendiği sorumluluk modern çerçevesine sığdırılamayacak
kadar geniştir. Günümüzde vakıflara biçilen vazife hayrî yardım
faaliyetleridir. Vakıfların hayrî kurumlar olması, yaptığı faaliyetler
nazarından değil, kuruluş yöntemi ve gayesi nazarından yakıştırılan bir
sıfattır.
Vakıflar bireysel akitle değil, toplum sözleşmesinin tamamlayıcı bir parçası
olarak toplumun yetkilendirdiği mahkemelerin tescili ile kurulur. Bireysel
akit değildir çünkü vakıf kuruluşa konu edilen ve bir amaca sürekli olarak
tahsis edilen iktisadi değer toplum yararına terk edilmiştir ve artık şahsi
bir edim ya da borca konu edilemez. Vakıf kurumunun edim ve borç
yükümlülüğü toplumsaldır ve topluma karşıdır. Toplum sözleşmesinin bir
unsurudur çünkü toplum tarafından yetkilendirilen mahkeme tarafından
tescil edilmezse varlık kazanamaz, yani Vakfın varlığı toplumun kabulüne
bağlıdır. Bu çerçeveden bakıldığında vakıf kurumunu sosyal, tarihi, kültürel
gerçeklikten soyutlayarak salt hayrî bir kurum olarak değerlendirerek
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faaliyet alanını sosyal yardımlaşmayla sınırlamak vakıf kurumu vasıtasıyla
elde edilebilecek birçok faydadan mahrum kalmaya yol açmaktadır.
Vakıflar tarihin her döneminde kendilerine yol açmayı başarabilmiş,
günümüzde de modernitenin giriftliğine rağmen geniş bir yelpazede
kendisini ifade edebilen hayatta kalma beceresi yüksek müstesna
kurumlardır. Özellikle Osmanlıda bu müstesnalığın bir devlet politikası
olarak toplumun ihya edilmesinde, şehirlerin imar edilmesinde, ticaretin
sürdürülmesinde, sanatkârların ve bilim erbabının desteklenmesinde,
asayişin sağlanmasında, bilginin dağılımı ve bilgiye erişimin temininde
ustalıkla istihdam edildiğini görüyoruz. Ancak günümüzde pek az dikkat
çekilen ve analiz husus ise vakıfların para ve maliye politikalarında piyasa
yapıcı olarak, finansmana erişimde kolaylaştırıcı faktör olarak, nitelikli
iş gücünün istihdam alanı olarak, mikro sosyalitelerin inşasında kurucu
olarak üstlendiği stratejik görevlerdir. Tüm bu müstesna stratejinin iki
temel hedefi vardır; şehir ve insan.
Şehir kavramı fiziki bir mekândan çok daha fazlasını ifade etmektedir
(Arendt, 2021: 289). Bu haliyle şehir, insanların kolektif ya da bireysel,
her halükârda birbirlerini etkileyen eylemlerinin bir neticesidir. İnsan
ve insan eyleminden bağımsız bir şehir düşünmek bozkır düşünmektir.
İnsan ile şehir arasında çift yönlü güçlü bir ilişkinin olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Bu ilişki, Şehrin insanları mı; İnsanların şehirleri
mi? sorusunu düşünmeye değer kılacak kadar güçlüdür. Bu ilişkinin
en somut hali insan emeğinde, teknik bir ifadeyle iş gücü piyasasında
ortaya çıkmaktadır. Daha rakik bir tespitle, insanın tarım dışı faaliyetleri
ile şehirlerin mevcudiyeti ve hacmi arasında doğru yönlü bir ilişki söz
konusudur. Tablo 1’deki çizgi grafikte Türkiye nüfusunun artan bir oranda
şehirlerde yaşadığını müşahede ederken aynı süreçte tarımda istihdam
edilen nüfusun da azaldığını görmekteyiz. Şehir, tarım dışı istihdamın
kristalize olmuş halidir.
Tablo 1: Türkiye’de şehirleşme ve tarım istihdamı ilişkisi

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
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Kırsal alanda da vakıf eserlerine tesadüf edilse de vakıfların şehirlerde
temerküz ve temâyüz ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şehirler insan
inşa ederken, insan da şehirleri imar ederken hem şehre hem de insana
kıvam veren vakıf kurumunun özellikle toplumun geneline fayda sağlayan,
günümüz kamu maliyesi disiplinine ait bir kavramla, tam kamusal mal ve
hizmet üreten zanaatkar ve bilim insanlarının istihdamında önemli bir rol
üstlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nitelikli iş gücünü niteliğine
uygun istihdam sağlayamayan bir toplumun insanı da şehri de kıvamsız
kalacaktır. Bu çalışmada vakıf kurumu vasıtasıyla bir şehrin nasıl sıfırdan
imar edildiği; şehir ve insan arasındaki ilişkide vakıfların nitelikli sanat
ve bilim erbabını şehirde istihdam ederek hem şehri hem de insanı ihya
eden bir katalizör görevi üstlendiği Osmanlı dönemi Mostar Şehri ve bu
şehirde kurulmuş vakıflar üzerinden takip edilecektir. Bu takip neticesinde
günümüzün kalkınma ve istihdam politikalarına yeni bir pencere açmak
ve üçüncü sektörün istihdam gücünün farkına varılması amaçlanmaktadır.
Üçüncü sektör olarak anılan sivil toplum kuruluşları her ne kadar kâr
amacı gütmedikleri için hayrî kurumlar olarak algılanmaktadır. Hayrî
kurum ve kâr amacı gütmemek kavramlarının yanlış algılandığını ifade
etmek ve bu yanlış anlaşılmayı telafi etmek elzemdir. Hayrî kurum
olmak başka hiçbir menfaat ve amaç gözetmeksizin, hiçbir şeye/kimseye/
canlıya zarar vermeden ve negatif dışsallık üretmeden toplumun faydasına
çalışmaktır. Kâr amacı gütmemek ise faaliyetler neticesinde elde edilen
kâr ve bağışları geliri bireysel bir menfaate konu etmeksizin tekrar toplum
yararı için kullanmaya işaret etmektedir. Sonuç olarak üçüncü sektör
toplum için çalışır, toplumdan aldığını katma değerini artırarak topluma
geri kazandırır. Üçüncü sektör her durumda operasyonlarını yürütmek
için her nitelikte ve her meziyette insan emeğine ihtiyaç duymaktadır.
Osmanlı Döneminde Mostar
Mostar, modern Bosna-Hersek’in başkenti olan Saraybosna’yı
güneybatısından Adriyatik’e bağlayan güzergâhta yer almaktadır. Şehrin
en karakteristik özelliği içinden geçen Neretva nehridir. Bu nehir üzerine
kurulan büyüklü küçüklü köprüler sebebiyle şehir, “köprücükler” anlamına
gelen Mostar adıyla anılmaktadır. Evliya Çelebi seyehatnamesinde
Mostar’ın adını şöyle anlatır;
Lisân-ı Latince Mostar köprü şehri demektir. Tevârîh-i Latin’de tahrîr
etdiği üzre bu şehir içre kâfir zamanında bir kayadan bir kayaya nehr-i
Neretva üzre âdem uyluğu kalınlıkda hadîd zincîr-i kavî üzre bir cisr-i
metîn olduğundan bu şehre kavm-i Latin ve Boşnak ve Hırvad u Sırf ve
Bulgar ve Uskok ve Lasman Mostar derler (Evliya Çelebi, 2010).

Evliya Çelebi şehrin 15. yüzyılın ortalarında kurulduğunu tahmin
etmektedir. Kuruluşunun akabinde, yerleşimin henüz başladığı bir
dönemde 1465-1466 yıllarında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı
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yönetimine dâhil edilir, bu dönemde Mostar’da 100 civarı nüfusa sahip 16
Hristiyan hane bulunmaktadır (Evliya Çelebi, 2010). Şehir, 1878 yılında
Avusturya-Macaristan hakimiyetine geçene kadar 413 sene Osmanlı
yönetiminde kalır. Mostar’ın yıldızı Hersek bölgesinin tamamen Osmanlı
Devleti idaresine geçmesinden parlamaya başlamıştır. Osmanlı yönetimi
bölgenin idari ve askeri merkezini Blagay’dan Mostar’a kaydırmış, bu
tercihin akabinde şehrin askerî ve ticarî kapasitesi hızla artmıştır. Yükü
artan şehir, imaret ve altyapı yatırımlarıyla devlet ve vakıf eliyle ikmal
edilmiştir. Bu döneme kadar şehirde Müslüman nüfusunun ikamet ettiğine
dair bir bilgiye ulaşılamamıştır, zira şehrin ilk İslam ibadethanesi Sinan
Paşa Camii ve Hamamıdır. Bu yapılar Mostar’ı Müslüman nüfus tarafından
yaşanabilir hale getirmiştir, zira İslam şehirlerinde dini bir vecibe olan
Cuma namazının kılınacağı merkezi bir mescid/musalli bulunmak
zorundadır. Sinan Paşa Camii ve Hamamının tamamlanarak hizmet
vermesinden sonra Müslüman nüfusun artmaya başladığını söylemek akla
daha yatkın gelmektedir (Aruçi, 2005: 295).
Mostar şehrine kimliğini kazandıran Neretva Nehri üzerinde Osmanlı
dönemine kadar taş bir köprü inşa edilmiş değildi. İnşa edilen köprüler
ahşap malzemeden olup nehrin debisine uzun süre mukavemet edemiyordu.
Bu durum bölgenin ticaretini de olumuz etkiliyor olmalı. Bölgenin ticarî,
askerî ve idarî merkezileşmesinin icbar ettiği mukavemeti yüksek taş köprü
ilk olarak 1566 senesinde Mimar Sinan’ın talebesi Mimar Hayreddin’e
devlet eliyle inşa ettirilmiştir. Yapılan bu köprü 9 Kasım 1993’te BoşnakHırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya dek 427 yıl
boyunca bölge insanına hizmet etmiştir. Bu köprünün mimari bir deha
olduğunu o dönemlerde şehri ziyaret eden seyyahlar da tasdik etmiştir3
(Bajraktareviç, 1979: 436).
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde birçok şehirde olduğu gibi Mostar’ı da
ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Buna göre, Kanunî döneminde Mostar
kalesinin berkitilmiş ve şehrin ortasından geçen Neretva nehri üzerindeki
meşhur köprünün iki tarafında kuleler inşa edilmiştir. Meşhur Mostar
Köprüsü’nün ise Kanunî Sultan Süleyman zamanında ve onun emriyle
Mimar Sinan tarafından inşa edildiği bildirilmiştir. Ancak, Ahmed
Refik Altınay’ın yayımladığı bir belge ile köprünün yapımında Mimar
Hayreddin’in görevlendirildiği açıkça ifade edilmektir. Mezkur belge Hersek
Beyi Hüseyin’in, Makarska (Hırvatistan) İskelesi’nde inşa edilen kale için
mimar talebiyle mimarbaşına gönderdiği hükümdür. Bu hükümde, daha
önce Mostar Köprüsü’nü inşa eden Mimar Hayreddin’in görevlendirilmiş
olduğu açıkça ifade edilmektedir (Eyice, 1998). Köprü sadece bir yol ve
güvenlik endişesiyle inşa edilmemiştir. Bunun yanında köprüden şehrin
3
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ihtiyacı olan su da künkler vasıtasıyla yine bu köprüden geçirilmiştir.
Çarşı, pazar, hamam, cami, han, imaret, medrese ve çeşmelerin suları bu
yolla tedarik edilmiştir. Şehrin ihtiyacı olan suyun köprünün hem altından
hem de üstünden tedarik edilmesi Evliya Çelebi’ye göre o zamanlarda
görülmemiş bir şeydi4 (Evliya Çelebi, 2010).
Osmanlı Devletince özenle imar edilen şehir zamanla artan bir cazibeye
sahip oldu. Şehir 17. ve 18. yüzyıllarda Venedikliler tarafından tehdid
edilmiş olsa da şehir Osmanlı hakimiyetinden çıkmadı. 1863 senesinde
Hersek, Bosna vilayetine bağlanınca Mostar’ın statüsü düşmüş ve
müsellimin makarrı olmuştur. Sonrasında Hersek vilayeti tekrar
müstakil bir vilâyet haline getirilince Mostar vilâyet merkezi konumuna
yükseltilmiştir. Osmanlı döneminde Mostar şehri, yetiştirmiş olduğu
edebiyat ve ilim adamları ile meşhur olmuştur. Şehir 1878 yılında
Avusturya-Macaristan kuvvetlerince işgal edilmiş ve yaklaşık 400 yıl sonra
Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır (Bajraktareviç, 1979: 436). Bundan
sonraki süreç bütün eski Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Mostar için de
hüzün verici olmuştur. Birçok Osmanlı eseri yıkılmış ya da yok olmaya
terk edilmiştir. Bosnalı Müslümanlara karşı gerçekleştirilen katliamlar
sırasında Hırvatlar tarafından 1993 yılında Mostar Köprüsü bombalanarak
yıkılmıştır. Ancak gönül coğrafyası ile bağını devam ettirmeye çalışan
Türkiye’nin yoğun çabalarıyla köprü yeniden inşa edilerek 2004 yılında
tekrar insanlığın hizmetine açılmıştır.
Mostar Vakıfları
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi
arşivinden tespit edilen vakıf belgesi sayısı 16 kadardır. Bu sayı şüphesiz
ki Mostar’a ait vakıfların küçük bir kısmına karşılık gelmektedir. Ekrem
Hakkı Ayverdi ve Hıvziya Hasandediç’in çalışmaları kısmen de olsa
boşluğu doldurmakta en azından şehirde bulunan vakıf eserler hakkında
giriş düzeyinde bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma, Ayverdi ve Hasandediç
ve muhtelif araştırmacılar tarafından tespit edilen Mostar’a ait eserlerin
elimizde bulunan vakıf belgelerinin analizlerinin yapılması suretiyle
değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Elimizdeki belgelerin en erken tarihlisi 1514 yılına ait Merhum Mustafa
Paşa Vakfı’na aittir (VGMA, Defter: 632, Sayfa: 203, Sıra: 203). Bu vakıf
Mostar’da kurulmamış olmasına rağmen Mostar’a dair tahsisatı bulunması
nedeniyle çalışmaya dahil edilmiştir. Belgelerden en geç tarihlisi ise
1896 tarihli Zülfü Bey ve Arkadaşları tarafından kurulmuş olan vakfa
aittir (Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Vakıf Sicil: 1, Sayfa:
6-7, Sıra: 338; A-3752). Bu son vakfın kuruluş tarihi dikkate alındığında
4

“Hulâsa-i kelâm seyyâhân-ı berr [ü] bihârân içre işidilmemiş ve görülmemişdir kim bir
cisrin hem altından ve hem üstünden âb-ı revân cereyân ede, ağreb ü garâ’ibden seyr [ü]
temâşâdır (Evliya Çelebi, 2010).”
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1878 tarihinde Osmanlı hakimiyetinden çıkan Mostar’da Müslümanlar
vakıf kurmaya devam etmişlerdir. Tespit edilen vakıf belgelerinin önemli
bir kısmı 16. ve 17. yüzyıllara aittir. 18. yüzyıla it bir belge bulunurken
19. yüzyıla ait 3 belge tespit edilmiştir. Vakıfların dönemlendirilmesi
göz önüne alındığında Mostar’da ilk dönem vakıflarının ön plana
çıktığı görülmektedir. Bu da Mostar şehrinin bir Osmanlı şehri hüviyeti
kazanması ve Müslümanlarca yaşanabilir bir şehir olması için büyük çaba
sarf edildiğini göstermektedir.
Mostar’da vakıf kurucularının önemli bir kısmının devlet ricalinden olduğu
anlaşılmaktadır. Mustafa Paşa, Bosna Valisi Mehmed Paşa, Muhammed
Paşa ve Müşir Ali Paşa gibi üst düzey devlet yöneticilerinin yanında Keyvan
Kethüda, Zaim Karagöz, Babüssaade Ağası Ahmed, Hacı Salih Bey ve
Çavuşbaşı ve Kethüdalık vazifelerini yürütmüş olan Yusuf Ağa gibi orta
düzeyde devlet adamları Mostar’da vakıflar kurmuştur. Vakıf kurucuları
arasında iki hanım da bulunmaktadır.
Mostar Vakıflarının İstihdam ve Ücretler Açısından
Değerlendirilmesi
Mostar 15. yüzyıl başlarında kuruluyor ve 1465-1466 yılında Osmanlı
hâkimiyetine giriyor. Bu yıllarda Mostar’da 16 Hıristiyan hane mevcut,
nüfusu yaklaşık 100 kişi olduğu varsayılabilir (Evliya Çelebi, 2010). 1878
yılında Avusturya-Macaristan hâkimiyetine geçene kadar 413 yıl Osmanlı
hâkimiyetinde kalıyor. 1519 yılında Mostar’a ilk kadı tayin ediliyor, ilk vakıf
ise bu hadiseden 5 yıl önce 1514 yılında kuruluyor. Bu tarihte 75 Hıristiyan
ve 19 Müslüman, toplam 94 hanede yaklaşık 450 nüfus mevcut. 1585 yılında
14 Müslüman ve 2 Hıristiyan mahalle mevcut. 1631 yılında 22 Müslüman
ve 2 Hıristiyan mahalle mevcut. 18. yüzyıl başında nüfusun 12.000 kişiyi
aştığı tahmin ediliyor. Mostar’ın hızlı bir gelişim gösterdiğini söylemek
yanlış olmayacaktır. Bölgenin idari ve askeri merkezinin Blagay’dan
Mostar’a kaydırılmış olmasını bu gelişimde lokomotif rolü oynadığı aşikâr.
Bu hamle şehrin ticaret hacmini de bir anda genişletmiş olmalı.
Vakıfların yıllık ücret bütçesinin, istihdam sayısının ve takdir edilen
ücretin vâkıfın maddi olanaklarıyla doğrudan ilişkili olduğu Tablo 2’de
görülmektedir. Bu sebeple aynı vasıfta iki insan aynı unvanlarla farklı
ücretlerle istihdam edilebilmektedir. Bu noktada vakıf tahsisatlarında
meslek gruplarına göre bir standardın olmadığı açık. Ancak yaygın
bir uygulama olarak bir çalışanın ücreti birden fazla vakfın iştirakiyle
ödenebilmektedir. Örneğim muallim istihdamı için birden fazla vakıf
bir medreseye bağış yapabilmektedir. Vakıfların yaptığı bağış, vakfiyede
yazanlarla mahdut olduğu için bir vakfın yapmış olduğu ödeme bir
muallimin ücretini karşılamaya yetmeyebilir, bu durumda bir muallimin
ücreti birden fazla vakfın katkısıyla tamamlanıyor da olabilir. Bunun
yaygın bir uygulama olduğu bilinse de Mostar’daki durum için bu
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çalışmada okuyucuya arz edebileceğimiz bir belgeye dayalı bir detay
bulunmamaktadır.
Tablo 2: Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları İstihdam Tablosu
Vakıf İsmi

Tarih

Daimi
İstihdam
(Kişi)

Yıllık Ücret
Bütçesi
(Gram Gümüş)

Yıllık Ortalama
Ücret
(Gram Gümüş)

1

Merhum Mustafa Paşa Vakfı

1514

-

-

-

2

Keyvan Kethüda bin Abdurrahman Vakfı

1558

32

98.366,40

3.073

3

Dracbakobiç Nasuh Ağa Vakfı

1565

12

55.598,40

4.633,20

4

Zaim Karagöz el-Hâc Mehmed Ağa Vakfı

1570

32

172.141,20

5.379,41

5

Derviş Ağa bin Bayezid Vakfı

1572

13

79.120,80

6.086,21

6

Bosna Valisi Mehmed Paşa Vakfı

1598

11

75.913,20

6.901,20

7

Hacı Bali bin Mehmed Vakfı

1612

10

5.415,48

541,55

8

Muhammed Paşa bin Mustafa Vakfı

1612

21

7.073,28

336,82

9

Ayşe bint el-Hâc Ahmed Vakfı

1646

1

110,52

110,52

10

Babüssaade Ağası Ahmed ibn Ali Ağa Vakfı

1653

51

11.420,40

223,93

11

Hacı Salih Bey el-Cündî Vakfı

1677

14

2.698,53

192,75

12

Fatma Hatun bint Halil Çelebi Vakfı

1692

21

10.390,76

494,80

13

Çavuşbaşı, Hacı, Kethüda, Yusuf Ağa bin Derviş Vakfı

1702

33

6.948,48

210,56

14

Müşir Ali Paşa Vakfı

1848

4

1.200

300

15

Hacı Mahmud Ağa Vakfı

1893

2

491,40

245,7

16

Zülfü Bey ve Arkadaşları Vakfı

1896

11

-

-

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ile Saraybosna Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesinde yapılan arşiv taraması neticesinde ulaşılabilen 16 vakıf
senedinden ilki şehrin Osmanlı idaresine geçmesinden 50 yıl sonrasına
tekabül etmektedir. 50 yıl uzun bir süre, Osmanlının şehirleri vakıflar
üzerinden mamur ettiğini düşünürsek, Mostar fethinden 50 yıl sonra
Osmanlının radarına girmiş olabilir. Geç girmiş olsa da nüfusuna kıyasla
vakıf sayısına bakıldığında şehir eşrafının, özellikle üst düzey yerel devlet
erkânının vakıf kurmada gayretli olduğu hemen fark edilebilmektedir. 16.
yüzyılda 6 vakıfta 100 istihdam, 17. yüzyılda 6 vakıfta 118 istihdam, 18.
yüzyılda 1 vakıfta 33 istihdam, 19. yüzyılda 3 vakıfta 17 istihdam, toplamda
16 vakıfta 268 istihdam tespit edilmiştir. Şehir ekonomisine ücretler
üzerinden yaptıkları katkı ise yıllık 527 kilo gümüşe tekabül etmektedir.
Mostar gibi bir şehirde daha çok vakıf olması beklenebilir. Zira 18 yüzyıla
ait sadece bir vakfiyenin bulunmuş olması hayatın olağan akışına oldukça
aykırı, bu durum vakfiyelerin bir kısmının özellikle 18. yüzyıla ait olanların
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ya zayii olduğunu ya da henüz tasnif edilemediklerini düşündürmektedir.
Yıllık ortalama ücretlerin seyri de bu düşünceyi destekler niteliktedir.
Tablo 3: Mostar Vakıfları Yıllık Ortalama Ücretleri

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

16. yüzyılda yıllık ortalama 3 kilo gümüş seviyesinden başlayan ortalama
ücretler yüz yılın sonunda %250 artışla 7 kilo seviyelerine çıkmaktadır
ancak ortalama ücretlerde 17. yüzyılda keskin bir düşüş görünmektedir.
Bu düşüş hayatın olağan akışına ve ekonominin fizik kurallarına oldukça
aykırı bir seyirde gerçekleşiyor. Bu grafiğin makul iki açıklaması olabilir,
ya 17. yüzyıldan sonra Mostar eşrafı keskin bir şekilde fakirleşti ancak
vakıf kurmaktan vazgeçmedi ya da yapbozun parçalarından birçoğu
eksik. Her ikisi ihtimal vaki olsa dahi bu durum vakıflar üzerinden
sağlanan istihdamı gölgeleyemeyecektir. Mostar şehrinde vakıflar dini ve
ilmi hizmetlerde istihdam sağladığı tablo 4’te açıkça görülmektedir. Bu
durum coğrafyanın gayrimüslim ağırlıklı bir demografiye sahip olması
ve vâkıfların ise Müslüman olmasından kaynaklanabilir. Siyasi ve askeri
iktidarla yetinmeyen Osmanlı, Balkan topraklarındaki yumuşak gücünü ve
kültürel iktidarını vakıflar vasıtasıyla tahkim etmiş gibi görünmektedir.
Sonuç
Çalışmada günümüz neo-klasik ekolünün icbar ettiği iktisat metodolojisine
eleştirel bir diskur geliştirilmek ve bu diskur üzerinden istihdam meselesine
farklı açılardan bakmaya elverecek yeni pencereler açmak hedeflenmiştir.
Vakıf, şehir ve insan temel dayanak noktaları üzerinden güncel ile tarihi
olan arasında bir köprü kurarak üçüncü sektör olarak isimlendirilen
sivil toplum kuruluşlarının piyasa başarısızlıkların yönetilmesinde
daha aktif ve stratejik roller üstlenebileceği ifade edilmeye çalışılmıştır.
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Bu çerçevede vakıfların en çok dikkatten kaçan ancak bir o kadar da
önemli fonksiyonlarından birsi de sahip olduğu istihdam potansiyeldir.
Günümüzde bu potansiyelin ne kadarın aktif olduğunu anlamamıza
yardımcı olacak istatistiklerden mahrumuz. Ancak tarih yine bugünümüze
ve geleceğimize ışık tutmakta cömert bir motivasyona sahip. Üçüncü
sektöre ait algıların sil baştan yeniden tanımlanması ve artan nüfusun
istihdamında bu sektörün temsil ettiği potansiyelin göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Güncel verilerle Türkiye’de ve Dünya’da üçüncü sektörün
yüklendiği istihdam büyüklüğünün karşılaştırmalı olarak tartışılması
büyük resmin daha net müşahede edilmesini sağlayacaktır.
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Ekler
Tablo 4. Mostar Vakıflarında İstihdam ve Ücretler
Yıllık Ücret
(Akçe)

Yıllık Ücret
(Gram Gümüş)

Termim
Hatib
İmam
Mütevelli
Tahsildar

Günlük
Ücret
2 dirhem
5 dirhem
6 dirhem
2 dirhem

3024
7560
9072
3024

2138,4
5346
6415,2
2138,4

Kâtib

2 dirhem

3024

Kuran Okuyucu

2 dirhem

3024

2138,4
2138,4

Kuran Okuyucu

2 dirhem

3024

Müezzin
Müezzin
Kayyım
Kayyım
Kandilci
Sucu
Muallim
Halife
Levazımcı
Hancı
İmam
Müezzin
Müezzin
Kayyım
Muallim
Halife
Kayyım
İmam
Müezzin
Kayyım
Kandilci
Sucu
Usta
Nâzır
Kurban
Mevlit
Avarız
Ekmek
İmam
Müezzin
Kayyım
Kandilci
Muallim
İmam
Müezzin
Kayyım
Nâzır
Muallim
Nâzır
Mütevelli

6 dirhem
6 dirhem
3 dirhem
2 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
6 dirhem
3 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
6 dirhem
5 dirhem
2 dirhem
2 dirhem
3 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
5 dirhem
3 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
1 dirhem
1 dirhem
1 dirhem
2 dirhem
2 dirhem
4,5 dirhem
11 dirhem
5 dirhem
3 dirhem
1 dirhem
5 dirhem
6 dirhem
4 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
3 dirhem
1 dirhem
10 dirhem

9072
9072
4536
3024
3024
1512
9072
4536
3024
1512
9072
7560
3024
3024
4536
3024
1512
7560
4536
3024
1512
1512
1512
1512
3024
3024
6804
16632
7560
4536
1512
7560
9072
6048
3024
1512
4536
1512
15120

Vakıf Adı

Tarih

İstihdam

Merhum Mustafa Paşa Vakfı

1514

Keyvan Kethüda bin Abdurrahman Vakfı

Dracbakobiç Nasuh Ağa Vakfı

1558

1565

2138,4
6415,2
6415,2
3207,6
2138,4
2138,4
1069,2
6415,2
3207,6
2138,4
1069,2
6415,2
5346
2138,4
2138,4
3207,6
2138,4
1069,2
5346
3207,6
2138,4
1069,2
1069,2
1069,2
1069,2
2138,4
2138,4
4811,4
11761,2
5346
3207,6
1069,2
5346
6415,2
4276,8
2138,4
1069,2
3207,6
1069,2
10692
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Zaim Karagöz Hacı Mehmed Ağa Vakfı

Derviş Ağa bin Bayezid Vakfı
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1570

1572

İmam
Müezzin
Müezzin
Muallim
Halife
Kayyım
Cüzhan
Mevlithan
Aşhane
Muallim
Muvakkit
Nâzır
Tamirci
Kâtib
Muallim
Halife
İmam
Hatib
Müezzin
Kandilci
Kayyım
Aşçı
İmaret Şeyhi
Ferraş
Buğday
Et
Pirinç
Buğday
Yağ
Bal
Tuz-Odun
Kandilci
Mütevelli
Nâzır
Müderris
Bevvab
Mütevelli
Nâzır
Talebe
Mütevelli
Kâtib
İmam
Müezzin
Kayyım
Hatib
Salahan
Muarrif
Müderris
Muallim
Halife
Tahsildar
Kandilci
Termim

21 dirhem
9 dirhem
8 dirhem
5 dirhem
2 dirhem
5 dirhem
1 dirhem
4 dirhem
25 dirhem
4 dirhem
1 dirhem
1 dirhem
1 dirhem
5 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
0,5 dirhem
2,5 dirhem
1 dirhem
3 dirhem
2 dirhem
1 dirhem
8 dirhem
8 dirhem
3 dirhem
2 dirhem
3 dirhem
1 dirhem
1,5 dirhem
3 dirhem
15 dirhem
1 dirhem
20 dirhem
1 dirhem
4 dirhem
1 dirhem
8 dirhem
10 dirhem
3 dirhem
18 dirhem
7 dirhem
4 dirhem
5 dirhem
2 dirhem
2 dirhem
10 dirhem
5 dirhem
2 dirhem
3 dirhem
3 dirhem
11 dirhem

31752
13608
12096
7560
3024
7560
1512
6048
37800
6048
1512
1512
1512
7560
3024
1512
3024
1512
756
3780
1512
4536
3024
1512
12096
12096
4536
3024
4536
1512
2268
4536
22680
1512
30240
1512
6048
1512
12096
16200
4860
29160
11340
6480
8100
3240
3240
16200
8100
3240
4860
4860
17820

22453,2
9622,8
8553,6
5346
2138,4
5346
1069,2
4276,8
26730
4276,8
1069,2
1069,2
1069,2
5346
2138,4
1069,2
2138,4
1069,2
534,6
2673
1069,2
3207,6
2138,4
1069,2
8553,6
8553,6
3207,6
2138,4
3207,6
1069,2
1603,8
3207,6
16038
1069,2
21384
1069,2
4276,8
1069,2
8553,6
10692
3207,6
19245,6
7484,4
4276,8
5346
2138,4
2138,4
10692
5346
2138,4
3207,6
3207,6
11761,2
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Bosna Valisi Mehmed Paşa Vakfı

1598

Hacı Bali bin Mehmed Vakfı

1612

Mehmed Paşa bin Mustafa Vakfı

1612

Ayşe bint Hacı Ahmed Vakfı

1646

İmam
Salahan
Mütevelli
Müderris
Muallim
Halife
Kâtib
Tahsildar
Müezzin
Kayyım
Kandilci
Mütevelli
Nâzır
Kâtib
Câbi
Muallim
Müezzin
Halife
Cüzhan
Cüzhan
Köprü Tamiri
Evlad
Mütevelli
Kâtib
Câbi
Hatib
İmam
Müezzin
Müezzin
Salahan
Muarrif
Şeyh
Derviş
Derviş
Derviş
Derviş
Derviş
Derviş
Derviş
Derviş
Derviş
Kandilci
Nâzır
Mütevelli
Evlad
Evlad
Evlad
Evlad
Evlad

18 dirhem
2 dirhem
10 dirhem
10 dirhem
7 dirhem
4 dirhem
3 dirhem
3 dirhem
7 dirhem
4 dirhem
3 dirhem
13 akçe
1 akçe
5 akçe
3 akçe
12 akçe
7 akçe
3 akçe
2 akçe
2 akçe
1 akçe
8 akçe
3 akçe
3 akçe
5 akçe
7 akçe
5 akçe
5 akçe
1 akçe
1 akçe
3 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
2 akçe
4 akçe
1 akçe
1 akçe
-

51840
5760
28800
28800
20160
11520
8640
8640
20160
11520
8640
4680
360
1800
1080
4320
2520
1080
720
720
100000
360
2880
1080
1080
1800
2520
1800
1800
360
360
1080
720
720
720
720
720
720
720
720
720
1440
360
360

19245,6
2138,4
10692
10692
7484,4
4276,8
3207,6
3207,6
7484,4
4276,8
3207,6
1436,76
110,52
552,6
331,56
1326,24
773,64
331,56
221,04
221,04
30700
110,52
884,16
331,56
331,56
552,6
773,64
552,6
552,6
110,52
110,52
331,56
221,04
221,04
221,04
221,04
221,04
221,04
221,04
221,04
221,04
442,08
110,52
110,52
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Bâbüssaade Ağası Ahmed ibn Ali Ağa Vakfı

100

1653

Evlad
Evlad
Kandilci
Hatib
Muallim
Halife
Kandilci
Levazımcı
Nâzır
Mütevelli
Kâtib
Câbi
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
İmam
Müderris
Mütevelli
Kâtib
Bevvâb
Hâfız-ı Kütüb
Aşçı
Muhasib

4 akçe
4 akçe
1,5 akçe
1 akçe
1 akçe
6 akçe
2 akçe
1 akçe
2 akçe
3 akçe
3 akçe
4 akçe
5 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
20 akçe
6 akçe
2 akçe
2 akçe
3 akçe
-

1440
1440
540
360
360
2160
720
360
720
1080
1080
1440
1800
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
7200
2160
720
720
1080
80
580

442,08
442,08
165,78
110,52
110,52
663,12
221,04
110,52
221,04
331,56
331,56
442,08
552,6
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
110,52
2210,4
663,12
221,04
221,04
331,56
24,56
178,06

İstihdam Politikalarında Yeni Arayışlar: Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları Üzerinden Üçüncü Sektör Sorgulaması

Hacı Salih Bey el-Cündî Vakfı

1677

1692

Fatma Hatun bint Halil Çelebi Vakfı

1701

Vâiz
Tamirci
Harameyn Vakfı
Evlad
Tamirci
Câbi
Sucu
Nâzır
Mütevelli
Evlad
Evlad
İmam
Müezzin
Müezzin
Mütevelli
Evlad
Evlad
Evlad
Evlad
İmam
Evlad
Evlad
Kârî
Kârî
Kârî
Kârî
Kâtib
Nâzır
Câbi
Muhasib
Tescil
Mütevelli
Evlad
Evlad
Evlad
Mevlidhan

10 akçe
1 akçe
1 akçe
3 akçe
2 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
3 akçe
1 akçe
40 akçe
10 akçe
10 akçe
10 akçe
5 akçe
6 akçe
5 akçe
20 akçe
10 akçe
10 akçe
-

3600
150
30
100
200
360
30
360
1080
720
360
360
360
1080
360
14400
3600
600
3600
600
2000
3600
600
600
600
600
1800
2160
1800
200
200
7200
3600
3600
1800
1750

1105,2
46,05
9,21
30,7
61,4
110,52
9,21
110,52
331,56
221,04
110,52
110,52
110,52
331,56
67,68
2707,2
676,8
112,8
676,8
112,8
376
676,8
112,8
112,8
112,8
112,8
338,4
406,08
338,4
37,6
37,6
1353,6
676,8
676,8
338,4
329
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Çavuşbaşı, Hacı, Kethüda, Yusuf Ağa bin
Derviş Vakfı

Müşir Ali Paşa Vakfı

1848

Hacı Mahmud Ağa Vakfı

1893

Zülfü Bey ve Arkadaşları Vakfı

102

1702

1896

Muallim
Halife
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Talebe
Mütevelli
Kâtib
Câbi
Suyolcu
Türbedar
Cüzhan
Cüzhan
Cüzhan
Cüzhan
Cüzhan
Mütevelli
İmam
Müezzin
Kayyım
Kandilci
İmam
Müezzin
İmam
Hatib
Müezzin
Mütevelli
Kandilci
Ferrâş
Kârî
Hâfız
Kârî
Kârî
Bevvâb
Hazine

20 akçe
10 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
1 akçe
5 akçe
5 akçe
2 akçe
3 akçe
3 akçe
3 akçe
3 akçe
3 akçe
24 akçe
-

6 sehm
2 sehm
4 sehm
5 sehm
1,5 sehm
1 sehm
2 sehm
1 sehm
1 sehm
1 sehm
2 sehm
4 sehm

7200
3600
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
600
1800
1800

1353,6
676,8
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
67,68
112,8
338,4
338,4

720
1080
1080
1080
1080
1080
8640
72000
28800
7200
36000
29484
29484

135,36
203,04
203,04
203,04
203,04
203,04
1624,32
600
240
59,9
299,9
245,6
245,6
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Ego-sistemden Eko-sisteme:
Çevre Bilincine Yönelişin Dinî
Referansları
From Ego-System to Eco-System: Theological References for Inclination
to Environmental Awareness
Hacer ŞAHİNALP*
Öz
Bir hakem, kontrolör ve destekleyici olması yönüyle dinî referanslar,
çevreye karşı duyarlı kişiliklerin oluşmasında pekiştirici, yönlendirici ve
motive edici etkin bir güçtür. İslam Kelâmı özelinde konuyu ele alan bu
çalışmada çevre/evren, birbiriyle sıkı ilişki içinde olmakla beraber Allah’a ve
insana bakan yönüyle ele alınmıştır. Çalışmanın merkezî noktasını, “tevhid
ilkesiyle” dikkatlere sunulan Allah-insan-çevre ilişkisine yönelik bütüncül bir
yaklaşım oluşturmaktadır. Bu bütün içinde çevre, sadece insana sağladığı
fayda açısından değil, Yaratıcının, isim ve sıfatlarının bir eseri olması
yönüyle başlı başına bir öz-değere sahiptir. Dolayısıyla ona karşı yapılacak
en ufak bir saygısızlık, aslında Yaratıcısına karşı yapılmış bir saygısızlık
olacağı gibi, oradaki her bir unsura karşı girişilmiş bir hak ihlali olmaktan
da kurtulamayacaktır. İnsan ise bu değerler manzumesinin etkileyen ve
etkilenen önemli bir üyesidir. Onun değerini belirleyecek olan da çevresine
ve dolayısıyla yaratıcısına yönelik sergileyeceği tutum ve davranışlardır.
İnsan, doğayı Yaratıcının bir emaneti olarak kabul edip ona karşı tahakküm
yerine hak ve adaletin merkezde olduğu bir sorumluluk bilinciyle hareket
ettiği takdirde halifelik görevini yerine getirmiş olacaktır. Benmerkezci,
duyarsız, müsrif, tahripkâr bir kişilik sergilediğinde ise bu vasıflarını
kaybetmenin yanında, çevresiyle kazandığı sağlık, mutluluk ve huzurunu da
kaybedecektir.
Anahtar Kelimeler: Kelâm, Çevre Bilinci, Tevhid, Emanet, Hak,
Sorumluluk.

*

Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, Kelâm ve İslam
Mezhepleri ABD Öğretim Üyesi, hacersahinalp@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-9542-2606

Geliş tarihi: 17.06.2021 / Kabul Tarihi: 26.08.2021

103

Hacer ŞAHİNALP

Abstract
References in religion by virtue of being referee, controller, and supporter
premises, have a reinforcing, steering, motivating and an efficient efficacy
in raising environmentally sensitive personalities. Analyzing the topic
through the lenses of Islamic-theology, this paper underlines the notion of
environment/universe, which are in close relationship, through its divine
and humane facets. Core of the study bears a holistic approach towards the
multi-relevance of Allah-mankind-environment, presented with the “tenet
of tawhid”. The environment, in this per se entirety, has a self-value not
only for the benefits it provides for mankind, but also from the perspective
of being a masterpiece of the Creator’s capacity and power. Hence, even
a minor disrespect against the environment shall also mean a contempt
towards the Creator as well as an attempt breaching the pertaining rights of
every single element within it. In this respect, the human-being is a crucial,
afflicted and affecting member of such a line of values. It is the attitude and
behavior of the mankind towards the environment and ultimately towards
the Creator that will identify his own value. If the mankind accepts the nature
as an asset entrusted by the Creator as “al-amanah”, and acts with a sense
of responsibility based on rightfulness and justice rather than establishing
tyranny over it, he will be considered to have fulfilled his caliphate duties.
When the human-being manifests an egoist, insensitive, wasteful, and
destructive personality, he will not only lose these qualifications but also
sacrifice his health, happiness and peace earned through environment.
Keywords: Kalam, Environmental Awareness, Tawhid, Al-Amanah,
Rights, Responsibility.

Extended Abstract
Despite the successes and developments in technology and science, it is
a fact that the problems that the world is exposed to have begun not to
lessen, to the contrary begun to grow and become unmanageable. There
is a need to take serious steps on a world scale to find the source of the
problem and to produce permanent solutions by abandoning the superficial
evaluations for the solution. The fact that there is a perfect balance and
order in nature paved the way for directing attentions to another side,
i.e. towards the human which is the part of order as well. This situation
points out the existence of an ethical/moral problem and the importance
of the need for the human to reconstruct and revise oneself. The solution
lies in the source of the problem, that is, inside the oneself. The first and
most valuable step to be taken in this regard is to change the mindset and
increase the level of consciousness. Humankind is required to redefine
oneself and being, to rediscover their position in being and rearrange
actions accordingly. Although the existence of purely moral principles that
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will guide people in this regard and universal legal regulations that will
protect these principles, it is not sufficient in terms of being too open to
subjectivity. Religious feeling fills this gap by creating a strong self-control
in people and supporting it with otherworldly sanctions. In this study,
Attempts have been made to evaluate the contribution of the religion of
Islam to the formation of environmental awareness, under two general
headings, which are very connected to each other in the light of the data of
the science of Kalam. “Environment in terms of its relationship with Allah”
and “Environment in terms of its relationship with human beings.”
Environment in terms of its relationship with Allah, was first addressed in
terms of “Tawhid”, which is the basic principle of the religion of Islam. The
essence of Islam forms tawhid, and the essence of tawhid forms the unity
of Allah, and consideration of Allah as the only absolute, supreme, creator,
owner and administrator of property. Allah has shown his existence and
uniqueness in the unity of man and the universe. The environment is the
area where the servant shows the consciousness of being a servant to the
one being served. Therefore, all creation is not a veil between man and their
creator, but rather a means/tool that leads to Him, an opportunity that
reminds him of Him, a ritual that reflects Him. When the real owner of the
property is not remembered, either the property is deified (extravagancy)
or the person is deified by thinking that he is the owner of the property
(understatement). In both cases where tawhid is deviated from its essence,
it is possible to encounter traces of deviation from the eco-system to the
ego-system. Tawhid can also be considered as the name of avoiding such
extravagancy and understatement and staying on the right path by finding
the middle way. Today, the biggest reason for the gradual extinction of
many animal and plant species and the violation of their rights is ignoring
the principle of tawhid, which unites existence in the same pot; as a result
of this, moving away from the relationship morality that takes the whole
into consideration, and a partisan approach to the environment from a
utilitarian perspective.
According to the Qur’an, each element of the animate and inanimate
universe is a verse, sign and evidence leading to the existence of Allah.
A person can neither look at them as a simple object to benefit from, nor
cling to their physical existence and obsess with them; nor ignore them.
Just as every attribute and name of Allah is engraved on a whole being with
great artistry, each being, from the smallest unit to the largest, has been
brought into existence with the same magnificent art. Each being points
to the “Most Beautiful” in unity and harmony, like a rite of the name of
Allah’s beauty. The most beautiful names (esma-i husnâ= names of Allah)
belong to Almighty Allah, and the beings that reflect the most beautiful
names are also beautiful. It would not be an exaggeration to say that any
negative approach and attitude towards the verses of Allah is considered to
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have made to Allah Himself. The one, who harms the nature that contains
different life forms and tries to destroy them, is actually trying to destroy
the proofs of the existence of Allah consciously or unconsciously. What is
expected from human is to notice these beauties and rhythms in nature, to
love and value on account of the artist behind them, to not only preserve
them but also to offer contribution to bio-diversity and art.
The relationship of the environment with God also directs the relationship
of man with the environment and determines the quality and degree of this
relationship. Faith presents a sequence of values and an action plan at the
center of which there are love and respect for Allah (faith/taqwa). One of
these values is “environmental morals”. The love and respect to be shown
towards the environment is in the value of a measure of taqwa, which is
shown as a characteristic of believers in the Qur’an. For this reason, the
believer avoids behaviors that will disrupt the ecological system as a
requirement of his faith. With the same sensitivity, one pays maximum
attention to protecting the natural environment he lives in, keeping it
clean, and avoiding all kinds of attitudes and behaviors that may harm it
(Ayğan, 2016: 871). A person who have faith in Allah, his books, accordingly
in his angels, prophets and the Last Day, must be aware that this belief
points to a morality of responsibility and therefore accountability. A
person who acts in such awareness only exhibits a more sensitive and
positive attitude towards God, himself, society and the environment. The
Qur’an has presented the completion of faith by deeds, not only as a moral
requirement, but as a duty and obligation. “The principle of enjoining good
and forbidding evil” is the embodiment of this. Environmental sensitivity
is not a matter of preference; it is a field of obligation, where there will
be an absolute reward or punishment, where Allah and the right of every
particle are concerned.
The Qur’an, In the name of reinforcing this responsibility, states that man
is “halifetu’l-arz (ruler of the earth)” (See al-Baqara 2/30; al-An’am 6/165;
Yunus 10/73; en-Naml 27/62; Fatir 35/ 39; Sad 38/26) and that he was
superior to many beings (Isra 17/70). Characterizing a human being in this
way, is not for him to boast unduly and to consider himself superior to
other beings, but for him to fulfill his duty of development by assuming
responsibility. He is a entrusted person, not a destroyer, as a despot on
nature. Therefore, the earth is not an area on which one can act freely
he pleases, but a place of responsibility and testing that he will make it
beautiful and develop it as entrusted to him.
The environment is a test and an area of responsibility for people, as
well as a blessing and a verse from which he can learn lessons. It makes
contribution to the epistemological, theological and spiritual development
of human beings by providing lessons, indications and examples. The
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entire realm of existence is a field of blessings and possibilities that
surrounds man. t is a square of opportunities that supports people in their
adventure of self-realization and attainment, reminds them of their Lord,
points to their responsibilities, is a lesson and a source of inspiration, and
even brings man in line as far as possible. Because of all these, it is up to a
person to know his deserving and value and to organize his life by getting
rid of selfish feelings.
Giriş
Genel olarak çevre, insanın insanlarla, bitki ve hayvan gibi diğer canlı
varlıklarla ve canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdaki hava, su,
toprak gibi cansız varlıklarla olan ilişki ve etkileşimlerinin tamamıdır
(Hamamcı,1997: 22). Bu bağlamda çevre, oldukça kompleks ve iç içe
geçmiş ilişkiler ağını ifade eden bir kavram olup, kişiyi etkileyen koşul
ve durumların toplamı yani, insanı kuşatan her şeyi ifade etmektedir
(Bayrakdar, 1992: 15; Keleş, 1992: 17). İnsanın kendi eliyle ürettiği yapay
ve sanal çevreyi de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür.
Çevrebilim olarak Türkçe’ye çevrilen Ekoloji, canlılarla çevreleri arasındaki
ilişki ve etkileşimi inceleyen bilim dalıdır (Görmez, 1997: 7). Terimin,
önceleri sadece bitki ve hayvan topluluklarını ele alırken sonradan insanı
da ele alarak zamanla genişlemeye uğradığı ve böylece biyolojinin bir alt
dalı olmaktan çıkıp birçok bilim dalının ilgili olduğu bir alan haline geldiği
söylenebilir (Kuzudişli, 2014: 146). Ekosistem ise canlı organizmaların
birbirlerini ve canlı olmayan ortamları enerji transfer etmek suretiyle
etkiledikleri ortamdır (Berkes & Kışlalıoğlu 1990:149). Kâinat, âlem, evren,
doğa, tabiat gibi kavramlar da çevreyle eş ya da yakın anlamda kullanılan
kelimelerdendir.
Çevre sorunları, insan faaliyetlerinin etkisiyle çevreye ait değerlerin zarar
görmesi sonucu ekolojik dengenin bozulmasıyla ortaya çıkmıştır. Havasu ve toprakta meydana gelen kirlilikler, bunun bir sonucu olarak hayvan
ve bitki türlerindeki çeşitliliğin ortadan kalkması, dünya ve atmosferinin
ısınması, buzulların erimesi, iklimlerin değişmesi, su kaynaklarının
azalması, deprem ve yangınların artması, kıtlık, insan sağlığını tehdit
eden faktörlerin çoğalması, kimyasal-nükleer atıklar bunlardan bir
kaçıdır. Bütün bunlar yanlış karar ve uygulamalarına karşılık olarak
insanın ruh, beden ve çevresinin verdiği olumsuz tepkilerdir. Ruh ya da
zihin dünyasındaki bozulmalar başkaca yanlış kararların alınmasını ve
uygulanmasını doğurmakta ve bu kısır döngü devam edip gitmektedir.
Deprem, sel, çığ, heyelan, hortum, tsunami gibi jeofizikî olaylar (doğal
tehlikeler), insanların çarpık kararları ve yanlış tutumları yüzünden birer
afete dönüşmektedir. Afetler, doğal tehlikelerin ve insanî kırılganlıkların
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çakışmasının bir sonucudur (Pelling, 2003: 5; İnmez, 2012: 186). İçte,
manevî çevrede baş gösteren sorunların fizikî çevreyi de etkileyerek riskleri
afete dönüştürdüğü söylenebilir.
Genellikle nüfus yoğunluğu ve bu yoğunluğun beraberinde getirdiği
kentleşme ve endüstriyel gelişim, sorunun kaynağı olarak görülmüş,
çözüm olarak önerilen teklifler de bir başka kirliliğe neden olmuştur. Bu
anlayışa göre, dünya nüfusunun hızla yükselmesi çarpık ve teknoloji-sanayi
merkezli kentleşmeye; bu da çevre kirliliğine ve tahribine, söz konusu çevre
sorunları ise siyasal iktidarların güçlü örgütlenmiş piyasa ekonomisine
teslim olmasına, bunun bir sonucu olarak da insanların sadece kendi
çıkarlarını düşünmeye, ötekine (kendi dışındaki her şey) karşı bencilce ve
sadist duygularla yaklaşmasına ve tahakküm kültürünün yaygınlaşmasına
yol açmıştır (Bookchin, l994: 181).
Sanayileşme ve kitlesel ölçekteki üretimin, toplumsal algılamadaki
öncelikleri altüst ettiği, önceleri takdir, huşû ve saygıyla karşılanan
doğanın insanların çıkarları için bir depo olarak görülmesine ve ölçüsüzce
yağmalanmasına, bunun da insan ile yenilenmesine fırsat verilmeden sürekli
tüketilen doğa arasındaki ilişkinin telafisi güç bir noktaya savrulmasına yol
açtığı bir gerçektir (Evkuran, 2008: 36). Burada sorulması gereken önemli
soru şudur: Bütün bunlar, hızlı nüfus artışıyla kendini gösteren teknik ya
da olgusal problemler silsilesinin bir sonucu mudur yoksa manevî/zihnî
ya da kültürel kirlenmenin bir uzantısı mıdır? Sorulması gereken ikinci
soru ise “Çevre, insan merkezli bir yaklaşımla insan için yaratılmış, bizim
dışımızda, emrimize amade, kendi kendine çalışan ruhsuz ve anlamsız
bir makinadan ibaret olan sömürülmesi gereken bir araç mıdır yoksa bir
parçası olduğumuz ve dolayısıyla her yönden kendisinden etkilendiğimiz,
aynı kaynaktan gelip aynı amaca yöneldiğimiz, insanınkinden farklı da olsa
bir ruhu, kalbi ve aklı olan, emanet nazarıyla bakılması gereken yaşayan
büyük bir beden, bir organizma mıdır?” sorusudur.
Çevre sorunları, teknik ve yüzeysel olarak değil, öncelikli olarak çevreye
yönelik bakışın düzeltilmesiyle ontolojik (varlıkbilim) bir düzlemde,
insan doğasını da işin içine katan bir metafizikle tartışılmalıdır. Konunun
özellikle din bağlamında ele alınması iki önemli katkı sunacaktır:
Birincisi, dinlerin Tanrı, insan ve doğa arasında kurdukları ilişkinin çevre
konusunda bütüncül bir bakışın geliştirilmesine yardımcı olması; ikincisi
ise takdim ettiği metafizik sabiteler ve mutlak verilerle etik kaygıları bir
üst değere (Tanrı) bağlayarak çevreye karşı ahlâkî duyarlılığın gelişmesine
zemin hazırlamasıdır (Evkuran, 2008: 37; 2019: 184). Bu çalışmada İslam
dininin çevre bilincinin oluşmasındaki katkısı, birbirine oldukça bağlı olan,
çevrenin biri Allah diğeri de insanla ilişkisi açısından iki genel başlıkta
değerlendirilecektir.
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Allah’la İlişkisi Açısından Çevre
Tevhid
İslam’ın özünü tevhid, tevhidin özünü ise Allah’ın birliği, Allah’ı tek
mutlak, yüce, yaratıcı, mülkün sahibi ve idarecisi olarak görmek oluşturur.
Allah ile yarattıkları arasında kuvvetli bir bağ olmakla beraber Yaratan
ve yaratılan arasında farklılığın (ikilik) olması da tevhidin özündendir.
Birisinin diğerine geçmesi, karışması ya da yayılması mümkün değildir
(Farukî, 2006: 21, 27). Bir varlığı değerli kılan bizzat varlığının değerli
olmasıdır. Her yaratılan, yaratılma ve Allah’a işaret etme açısından eşit bir
öz-değere sahiptir. Bu anlamda insanla onun dışındaki âlem arasında bir
fark yoktur. Allah kendi varlığını ve birliğini, insan ve kâinatın birliğinde
gösterir: “Doğu da batı da Allah’a aittir. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü
oradadır.” (Bakara, 2/115) İnsan nasıl Allah’ın bir kulu ise insan dışında
yaratılmış her şey de farklı formlarda yaratılmış Allah’ın kullarıdır. Hiçbir
varlık O’nun kulu olmanın dışına çıkamaz. İnsana yapılan haksızlık kul
hakkı olarak değerlendirildiği gibi insan dışındaki diğer varlıklara yapılacak
haksızlıklar da “kul hakkı” olarak değerlendirilmekten kurtulamayacaktır.
Bu tür bir haksızlığın, onun gerçek sahibine ve yaratıcısına karşı yapılmış
bir haksızlık olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir.
Allah’a kulluk yapılan mekân olması yönüyle de çevre ayrıca bir kıymeti
haizdir, bir öz değere sahiptir. Dolayısıyla, insanın içinde yaşam imkânı
bulduğu ve bir ferdi olduğu çevresine bu bilinçle yaklaşması, saygı duyması
aslında kendi benine ve yaratıcısına saygı duymasıdır. Çevre, kul olanın
kulluk yapılana kulluk bilincini sergilediği alandır. Dolayısıyla bütün bir
mahlûkat, insanın yaratıcısıyla arasındaki bir perde, bir engel olmaktan
ziyade O’na ulaştıran bir vesile/araç, O’nu hatırlatan bir imkân, O’nu
yansıtan bir ayinedir. Aracın amacın önüne geçmesi, onu perdelemesi
ve hatta unutturması İslam itikadında “şirk” olarak nitelendirilmiştir.
Şirk ise bir zihin dağılması, kişilik parçalanması, aklı yerli yerince
kullanamamaktan kaynaklanan gönüllü bir kölelik halidir. Şirk de tıpkı
küfür gibi bir bütün halinde yaratıcıya işaret eden kâinat delilinin üstünü
örtmek, en hafif tabirle gizlemeye çalışmak, görmezden gelmektir. Tevhid,
şirk ve küfür perdesini yırtarak insan “nazar”ını (basiret) keskinleştirir ve
evrenin her bir unsurunda Bir’e işaret eden âyetlerin farkındalığını arttırır.
Mülkün gerçek sahibi unutulduğunda ise ya mülk tanrılaştırılır (ifrat) ya
da kişi kendini mülkün sahibi (tefrit) sanarak tanrılaşır. Tevhidin özünden
sapıldığı her iki durumda da ekosistemden egosisteme sapmanın izlerine
rastlamak mümkündür. Tevhid, bu tür bir ifrat ve tefritten kaçınmanın,
orta yolu bularak istikamet üzere kalmanın adı olarak da değerlendirilebilir.
İnsan, çevresini etkilediği gibi belki de daha fazla bir şekilde ondan etkilenir.
Çevre, insanın karşısındaki bir “öteki” değil, onun temel bir unsuru ve
ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan için kullanılan “topraktan gelip toprağa
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gitmek” tabiri tam da bunu ifade etmektedir. Çevreye aracı bir nesne olarak
değil, arkasındaki metafizik gerçeklik dikkate alınarak bakılmalı, insanı
merkeze alan antroposentrik ya da egosentrik bir yaklaşımdan ziyade
(Özdemir, 1998: 75) bütüncül, canlı ve kuşatıcı teosentrik bir yaklaşım
gözetilmelidir. Böyle bir çevre anlayışı da ister istemez beraberinde manevi
bir çevrecilik veya ekoloji anlayışını getirecektir (Bayrakdar, 1992: 62).
Burada tüm canlı varlıklar, birbirinden bağımsız ve habersiz hareket eden
hiyerarşik bir yapılanmanın parçası değildir; birbiriyle ilişkili, bütünle
hareket eden eşit bireyler olarak birer yaşam öznesidir (Evkuran, 2008:
42). İnsan, doğanın üstünde ona tahakküm eden değil, onunla iç içe ve
sürekli etkileşim halinde olan doğal bir varlıktır. O, kendini çevrenin
dışında ve üstünde gören pasif bir “gözlemci” değil, aktif ve dinamik bir
“katılımcı”dır.
Evren tasavvuru konusunda Kopernik devriminin, Batlamyuscu teorinin
aksine dünyanın ve insanın evren içindeki yeri ile ilgili anlayışlarda kökten
bir değişikliğe yol açtığı söylenmektedir. Bu değişiklik, dünyanın evrenin
merkezi olduğu dogmasından güneşin merkezde bulunduğu ve dünya
ile birlikte bütün gezegenlerin güneşin etrafında dönmekte olduğunun
anlaşılması yönünde gerçekleşmiştir. Kopernik devrimi dolaylı olarak,
Hıristiyanlığın merkezde olduğu dogmasından Tanrı’nın merkezde
olduğunun ve kendi dinimiz dahil bütün dinlerin O’na hizmet ettiğinin
ve O’nun etrafında döndüğünün anlaşılmasına yönelik bir değişikliği de
içermektedir (Yaran, 2018: 173).1 Dünya nasıl diğer bütün gezegenlerin
etrafında döndüğü evrenin merkezi değilse insan da canlı-cansız diğer
bütün unsurların kendi etrafında döndüğü dünyevî bir merkez değildir.
Ne evren dünyanın etrafında dönmekte ne de dünya bütün unsurlarıyla
insanın etrafında dönmektedir. Burada söz konusu edilen insan, tevhid
anlayışından uzaklaşmış, kendi benini (ego) ve arzularını merkeze
koyan, “sahip olma” dürtüsüyle çevresindeki diğer bütün unsurlara
tahakküm etmeye çalışan; özetle, diğer bütün duygu ve yeteneklerini
dikkate almayarak arzu, istek, heva ve heveslerini önceleyen “Tanrılaşma
temayülündeki” bencil insan tipidir.
Tevhid, bencilce duygularla yaşamı tek bir boyuta indirgemek yerine
Allah’ın bütün varlıklara sunduğu müşterek bir lütuf ve ikram olarak
görmektir. Yaşam formlarından her biri bir diğerinin yaşam hakkına saygı
duymak zorundadır. Nitekim Kur’an, Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesi
örneğinden hareketle her nefis sahibinin yaşam hakkı olduğunu belirtmiş,
bu hakkı sonlandırmaya yönelik her bir teşebbüsü (haksız yere bir
nefsi katletmeyi) bireysel ve mevziî bir konu olmaktan çıkararak bütün
1
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insanların katli olarak değerlendirmiştir (el-Mâide 5/32). Burada “nefis
sahibi” ibaresinin insanla kayıtlı olmadığının altını çizmek gerekir. Ayette
dikkat çeken bir diğer husus, evrendeki her bir unsurun bir bütün içinde
anlam ifade ettiği ve bütüne anlam kattığı; dolayısıyla bunlardan birine
yönelik olumlu ya da olumsuz her bir girişimin bütüne yönelik bir etkiye
sahip olacağının özellikle vurgulanmasıdır. Zira tevhid, çokluğu birlik ilkesi
ışığında algılama yeteneğidir. Bunun içindir ki kişi, kendi hayat hakkına
yapılan her bir saldırıyı nasıl bir tehdit olarak algılıyorsa, aynı şekilde bir
üyesi olduğu varlık hiyerarşisinin herhangi bir parçasına yönelik menfi bir
girişimi de aynı şekilde değerlendirmesi gerekir. Kendi hakkının selameti
için bile olsa o buna mecburdur, mahkûmdur. Böylece çatışma alanlarını
ortadan kaldırarak birlik ve bütünlük hissini kuvvetlendiren bir zihniyet
oluşturmanın tevhid ilkesinin önemli bir hedefi olduğunu söylemek
mümkündür.
Tevhid, kâinatın tüm farklılık ve çeşitliliğine rağmen mükemmel bir uyum
içinde bir ve bütün olarak nasıl var edildiğine ve işleyişine dikkatleri
çekerek, birlik ve bütünlük kadar çokluk ve farklılık kavramlarının
önemine vurguda bulunur. Tabiattaki bio-çeşitliliğin muhteşem bir uyum
ve ahenk içinde birlik-bütünlük oluşturması, kardeşlik ya da aidiyet (aile
olma) kavramını bütün varlığı içine alacak kadar genişletir. Buna göre
hangi varlık formuna sahip olursa olsun bütün âlem Allah’ın yaratığıdır.
Bu düşünce, “yaratılanı Yaratan’dan dolayı sevme”, saygı, sevgi, adalet,
şefkat ve merhamet duygularını geliştirecek, çevresine karşı daha duyarlı
kişiliklerin çoğalmasına katkı sunacaktır. Bundan dolayıdır ki “makâsıd-ı
şerîa (Dinin gayeleri)”dan sayılan “canın korunması” ve “neslin korunması”
ilkelerindeki vurgunun sadece insanla sınırlandırılmayıp hayata anlam ve
değer katan tüm varlıklara yayılması esastır.
Varlık âleminin belli bir gaye etrafında düzenli işleyişi tevhid ilkesinin en
önemli destekleyicilerinden biridir (Eş’arî, 1987: 84; İbn Rüşd, 1968: 70-77).
Bu ilke sayesindedir ki kişi, evrende gördüğü kusursuz işleyişle gerçekleşen
her şeyin kanun ve kurallarıyla birlikte tek bir kudret ve iradenin mükemmel
bir eseri olduğunu görebilecektir (Düzgün, 2013: 100, 108-109). Bu sayede
o, mülkün gerçek sahibini görerek sorumluluklarını hatırlayacak, var olan
düzen, uyum ve dengeyi bozmak bir yana ona katkı sunmak için gayret
sarf edecektir. Bugün birçok hayvan neslinin ve bitki türlerinin giderek yok
olmasının, haklarının çiğnenmesinin en büyük sebebi, varlığı aynı potada
birleştiren tevhid ilkesinin görmezden gelinmesi; bunun bir neticesi olarak
bütünü dikkate alan ilişki ahlâkından uzaklaşılması ve faydacı bakış açısıyla
çevreye parçacı yaklaşılmasıdır. Kur’an’a göre, hiçbir ayırım yapmaksızın
ve derecelendirmeye tabi tutmaksızın (tevhid) yerdeki ve göklerdeki her
şey, kâinattaki uyum ve birlikteliğin yadsınamaz bir parçası, Allah’ın
varlığının ve birliğinin (tevhid) birer nişanesidir. Standardı belirleyen bir
tek Tanrı’nın unutulması ise hevâların ilahlaştırılmasını; o da hevâlara
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kurban giden bir çevreyi, dolayısıyla yokluk ve yoksunluğu doğuracaktır.
Zira zarar gören ya da yok edilen, insandan ayrı ve ondan tamamen
bağımsız olan bir çevre değil, insanın bizzat kendisidir.
Allah’ın Varlığının Delili (Ayet) Olarak Çevre
İnsanın doğasının ve anlama kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı Allah
kendini ayetlerle/delillerle anlatır. Sözcük anlamı olarak ayet, kimsenin
inkâr edemeyeceği kadar açık, kesin delil, alamet, nişan, işaret, emare,
eser anlamlarına gelir. İçindeki bütün varlık formlarıyla beraber bütün
bir evren, Allah’ın varlık, birlik ve sıfatlarına işaret ettiği için “âlem” diye
isimlendirilmiştir (Teftazânî, 1991: 123). Kur’an’a göre, canlı-cansız evrenin
her bir unsuru, Allah’ın varlığına götüren birer ayet, işaret ve delildir.
İnsan, bunlara ne sadece yararlanacağı basit bir nesne gibi bakabilir ne
onların fiziksel varlığına takılıp kalabilir ne de bunları yok sayabilir (Gâşiye
88/17; el-Hac 36. Krş. el-Mü’minûn 23/21).
Tanrı’nın varlığına dair geleneksel teolojik argümantasyon, her ne
kadar büyük ölçüde spekülatif ve zihinsel bir kurguya sahip olsa da belli
ölçüde tabiata dair izlenimlere dayanır. Her varlıkta, yaratana götüren
işaretler vardır. Görülen varlıklar, görülmeyen en Yüce Varlığın işaretleri
ve delilleridir. Dolayısıyla, kâinatta Allah’ın varlığının delilerini ve
sıfatlarının yansımalarını görmekte ekoloji öne çıkmakta ve bu durum,
ekolojik yaklaşımı temellendirmektedir (Ardoğan, 2012, 122). Kelam
ilminin bilgi edinme yollarından biri akıldır. Akıl yoluyla elde edilen bilgi
türlerinden biri de duyulur âlemden hareketle duyulmayanı elde etmeye
yarayan “istidlâl”dir. İnsanın gayret ve çabası bu bilginin elde edilmesinde
önemli bir role sahip olduğu için bu bilgiye kesbî ya da iktisabî bilgi de
denilmiştir. İmam Mâtürîdî, “nazar” olarak isimlendirdiği bu yöntemin
önemine vurguda bulunarak, kişileri gerçeğe vakıf kılıp isabetli yolu
gösterdiğini ve böylece birtakım yanılmalardan kurtardığını söylemiştir
(Mâtürîdî, 2017: 86-88). Nesefî de “nazar”ın, bütün öncüllerinin hevaya
değil de akla dayanması şartıyla ilme götüren bir yöntem olduğunu ifade
etmiştir (Nesefî, Tebsıra: I, 32). Nitekim kelâm ilminde kullanılan istidlal
yöntemlerinden biri olan “istişhâd”, başka bir deyişle “el-istidlâl bi’ş-şâhid
ale’l-gayb”, kâinattan (şâhid) hareketle Allah’ın varlığını (gayb) gösterme
ve ispatlama girişimlerinden biridir (Mâtürîdî, 2017: 108-111; Topaloğlu,
1992: 49-107).
Kur’an’ın teşriî/tenzîlî ayetlerden olduğu kabul edilirse kâinatın da
Allah’ın tekvînî ayetleri olduğu söylenebilir. Tenzîlî ayetlerin rehberliği
olmadan tekvînî ayetler doğru ve isabetli okunamaz. Tekvînî ayetler, bütün
bir kâinat ve o kâinata konmuş kanunlardır ki buradaki bütün oluşumlar
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Allah’ın varlığına ve birliğine, sonsuz kudretine delâlet eder.2 Buna göre,
gökler ve yer, bu evren ve orada olup bitenler, insanın bizatihi kendisi ve
iç dünyası birer ayettir. Bunun anlamı, kâinatta hiçbir şeyin anlamsız,
hikmetsiz ve başıboş yaratılmadığı, her şeyin anlam yüklü olduğu ve
kendisinden ötesine işaret ettiğidir (Özdemir, 2006: 2, 14).
Halk, fıtrat, gaye ve nizam, kozmolojik delil (hudûs, imkân, ilk neden ya
da muharrik delilleri) ve sanat delili, Allah’ın varlığını kâinattan hareketle
ispatlamak üzere ortaya atılan delillerden bir kaçıdır. Halk-İhtira
delili, bütün yaratılanların Yaratıcısına işaret ettiğini enfüs ve afaktaki
delillerden, yani var olandan hareketle açıklamaya çalışır. Hudûs ve imkân
delili (Kozmolojik delil) de Allah’ın varlığını salt rasyonel ve spekülatif akıl
yürütmelerle değil, bizzat evrenin gözlemlenmesiyle ispatlamaya gider
(Sâbûnî, 2019: 53-61). Gaye ve nizam delili, kozmolojik delil gibi âlemdeki
düzen ve gayeliliğe, sanat delili ise yaratılan her şeydeki ince sanata
dikkatleri çekerek bu düzenin ve sanatın sahibine ulaşmayı amaç edinir.
Kâinattaki her bir şey belli bir gayeyi gerçekleştirmek üzere mükemmel
bir denge içinde yaratıldığından, bunu engellemeye ya da zarar vermeye
yönelik her türlü girişimin bir hak ihlali olduğu gözden kaçırılmaması
gereken önemli bir ayrıntıdır. İnsanın bütün bu delillerden hareketle
Allah’ın varlığını ve birliğini kavrayacak yetenekte yaratılması da “fıtrat
delili”ne işaret etmektedir. Gaye ve nizam (teleolojik) delili başta olmak
üzere bütün bu istidlâl yöntemlerine genel bir isimlendirme ile “ekolojik
delil” demek yanlış olmayacaktır.
“Ekolojik denge” kavramı, tabiatta bir düzen, varlıklar arasında bir ahenk
ve insicamın olduğunu, her şeyin tabiatta belirli bir ölçü ve miktarda
bulunduğunu ifade etmektedir (Bayrakdar, 1992: 20). Yaratılış itibariyle
evrende ne bir eksiklik ve ne de bir fazlalık vardır; orada her şey yerli
yerinde, tam bir denge, ahenk ve uyum içindedir (Nasr, 1988: 27). Allah,
kâinatın rastgele değil belli bir düzene göre yaratıldığını “hak” ve “hikmet”
kavramlarıyla belirtmiştir: “Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun
ve eğlence olarak yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde
yarattık, fakat çoğu bunu bilmez” (ed-Duhân 44/38-39. Krş. ez-Zümer
39/5). Kâinattaki hassas düzen, ince ayar ve sanata dikkatleri çeken pek
çok Kur’an ayeti bulmak mümkündür.3 Bunlardan biri olarak; “Rahmanın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak; bir
çatlaklık görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de
bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana geri
dönecektir” (el-Mülk 67/3, 4) ayeti örnek olarak verebilir. İsmail Râcî
2
3

“Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında
göstereceğiz.” (Fussilet 41/53. Ayrıca bk. el-Bakara 2/164; Yûsuf 12/2-4; en-Nahl 16/913; Ğaşiye 88/17-20).
Bk. el-A’raf 7/85; er-Ra‘d 13/8; el-Hicr 15/19; el-Furkân 25/2; el-Fussılet 41/37; Kâf
50/6; el-Kamer 54/49; er-Rahmân 55/8; el-A‘lâ 87/1-5.
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Farûkî ayeti destekler mahiyette şunları söylemiştir: “Evrenin doğasında
muayyen bir tertip ve plan bulunur, yani maksatlıdır. Yaratıcısının hedefine
hizmet eder ve belirli bir düzeni gerçekleştirir. Dünya boş ya da iş olsun
diye yaratılmamıştır. Bir rastlantının eseri de değildir. En mükemmel bir
şekilde yaratılmıştır. Var olan her şey kendine uygun bir ölçü içindedir ve
belli bir evrensel amacı yerine getirir. Dünya gerçekte bir kaos değil bir
kozmos, düzenli bir yaratılıştır, içinde Allah’ın iradesi daima tecelli eder”
(Farûkî, 2006: 21).
İnsana düşen bu düzen, intizam ve uyumu muhafaza etmek, bozmamak,
örnek alarak hayatına çeki düzen verme başarısını göstermektir. Fıtrat
bunu gerektirir ve bu fıtratın da bozulmaması gerekir (er-Rûm 30/30).
Fıtratın bozulması demek Yaratıcının kaybedilmesi, “heva ve hevesin ilah
edinilmesi” (el- Câsiye 45/23), dolayısıyla da yaratılanlar(a yönelik değer
ve saygın)ın kaybedilmesi demektir. İçindekilerle birlikte evrenin tamamı
Allah’ın varlığını, birliğini, isim ve sıfatlarını gösteren birer ayettir;
dolayısıyla Allah’ın ayetlerine yönelik herhangi bir olumsuz yaklaşım ve
tavrın Allah’ın bizzat kendisine yapıldığını söylemek abartı olmayacaktır.
İçinde farklı yaşam formlarını barındıran tabiata zarar veren ve onları
yok etmeye çalışan, aslında bilinçli ya da bilinçsizce Allah’ın varlığının
delillerini yok etmeye çalışmaktadır.
Allah’ın İsim ve Sıfatlarının Mazharı/Eseri Olarak Çevre
Bütün ihtişam, sanat ve intizamıyla birlikte kâinat Allah’ın mülküdür;4
O’nun var kılmasıyla varlık sahnesine çıkmış, O’nun isim ve sıfatlarının bir
eseridir. İslam açısından varlıklardaki var oluş Allah’ın “hâlik”, hayatiyet
ise “hayy”, “muhyî”, yeniden diriltmek üzere öldürmesi “mümît” sıfatının
yansımasıdır. Bu hayatiyetin muhafazası ve yenilenmesi “hâfız” isminin
göstergesidir. Mikro kozmostan makro kozmosa kadar bütün bir evren
lisan-ı haliyle Allah’ın varlığını, birliğini, güzel isimlerini ve yaratmadaki
eşsizliğini niteler. Bir ayine mesabesinde O’nun güzel isim ve sıfatlarını
yansıtır. Kâinattaki ahenk ve uyumluluk, düzen ve estetik bir yandan Allah’ın
yaratmadaki “sanat” ve “kudretini” gösterirken diğer yandan inceliklerinin
ancak bilinçli bir gözlem ve nazar, bilim ve akıl yürütme sonucunda
kavranacağı “hikmetini” gösterir. Bakabilen ve görebilen her nazar, her bir
varlıkta O’nun birden çok isim ve sıfatının tezahürünü görebilir. Bunun
içindir ki Kur’an bakmayı, görmeyi ve oradan birtakım çıkarımlarda
bulunmayı (nazar) önemsemiştir: “Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki
(bu sayede) akledecekleri kalpleri, duyacakları kulakları olsun. Şu bir
gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir” (el-Hac
22/46). Bundan dolayıdır ki Kur’an, yerin ve göklerin yaratılmasında, gece
4
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ve gündüzün ardı sıra gelmesinde aklıselim sahipleri için ibretler (ayetler)
olduğunu bildirdikten sonra kâinata ancak hikmet nazarıyla bakanların “…
Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi ateşin
azabından koru” (Âl-i İmrân 3/190-191) diyebileceklerini aktarmaktadır.
Evrendeki uyum ve düzen, ilahî ilim ve hikmetin sonsuzluğunu ve
mükemmelliğini gösterir. Orada her bir unsurun bir diğerinin hakkını
gasp etmeden mükemmel bir ahenk ve uyum içinde belli gayeleri
gerçekleştirmek adına birbirinin imdadına koşması, yardımlaşması ilahî
rahmet ve merhametin işaretidir. Kâinattaki hiçbir varlık bir diğerinin
hakkını gasp etmediği gibi insanoğlunun da hakkını gasp etmez. Onun
yaşam alanını sınırlamak ya da yaşam şartlarını zorlaştırmak bir yana
Allah’ın teshir kanunun ve el-Mu‘în isminin bir gereği olarak hayatını
en güzel şekilde idame ettirmesi için her biri bir koldan yardıma koşar.
Fussilet suresinin 11. ayetinde belirtildiği üzere Allah’ın irade ve kudretine
“isteyerek” râm olup üzerlerine düşen görevleri yapmakta bir an bile geri
durmazlar. Doğadaki bu teavün, Allah’ın âdil, hâkîm, rahîm, latîf, vedûd
başta olmak üzere daha pek çok isim ve sıfatının bir nişanesidir.
Evrenin insanın ruh ve beden sağlığını besleyecek, muhafaza edecek tarzda
dizayn edilmiş olması, insanın muhtaç, zayıf ve fakir olduğunu göstermekle
beraber, Allah’ın “ganî” ve “samed” isimlerine göndermede bulunur
(Muhammed 47/38). Tabiatın birçok yönden insanoğlunun ihtiyaçlarını
karşılayacak tarzda yaratılmış olması insan için bir kibir malzemesi değil,
bir itaat, şükür, hamd vesilesidir. İnsana değer verildiğinin, insanın da
verenin ve verilenin değer, kadr ve kıymetini bilmesi gerektiğinin bir
göstergesidir.
Kur’an sadece insanın görevlerinden bahsetmemekte, evrendeki her şeyin
bir rolü ve görevi olduğunu ayetlerle gözler önüne sermektedir. Bunlardan
en dikkat çekeni “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder;
O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini
anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır” ayetidir (el- İsrâ 17/44).5 Bu
ayet, başka bir yorumla, Allah’ın varlığını delillendiren, O’nun ilim, irade,
kudret, inayet ve hikmetinin göstergeleri olan bütün bir varlığın lisan-ı hâl
ile Allah’ı tespih ettiğini, yani zikrettiğini ve andığını da göstermektedir
(İsfehânî, 1986: 324-325; Zemahşerî, t.y.: II, 451). Dolayısıyla her yok
edilen ya da tahrip edilen varlık, Allah’ı anan bir varlığın yokluğu ve
tahribi, insan yaşamını kolaylaştıran bir yardımcının işlevsizleştirilmesi ya
da fesada uğratılarak fayda yerine zarar verici hale getirilmesi anlamına
gelmektedir. “Rakīb” (gözetleyen), “basîr” ve “alîm” olan Allah’ın
kirlenmiş bir kalp ve zihniyetle, egoistçe duygularla doğaya karşı negatif
tutumlar sergilemeye devam edenlere karşı, “kahhâr”, “cebbâr”, “celâl”
5

Ayrıca bk. el-Enbiyâ 21/19–20; en-Nûr 24/41; es-Sâd 38/18–19; el-Hadîd 57/1; el-Haşr
59/1; es-Sâff 61/1; et-Teğâbûn 64/1.
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“saḫaṭ (suḫṭ)”, “muktedir”, “müntakım” gibi isim ve sıfatlarıyla muamelede
bulunması, ilahî adalet ve hikmetinin bir gereği olacaktır.
Alışkanlık, şartlanmışlık ya da günah perdelerinden arınmış bir kalple
bakan her nazar, ilim, irade, kudret, rahmet, şefkat emarelerini görmenin
yanında kâinattaki muhteşem incelikli sanatı da görür. Allah’ın her bir
sıfat ve ismi büyük bir sanatla bütün bir varlığa nakşedildiği gibi, en
küçük biriminden en büyüğüne kadar varlığın her biri aynı muhteşem
sanatla var kılınmıştır. Her bir varlık Allah’ın cemâl isminin bir ayinesi
hükmünde, birlik ve insicam içinde ‘En Güzel’i işaret etmektedir. En
güzel isimler (esma-i hüsnâ) Yüce Allah’a ait olduğu gibi en güzel isimleri
yansıtan varlıklar da güzeldir. Bu estetik, ince nakış ve sanat, Allah’ın “elMusavvir” ismini gören bir nazar ve dakik düşünceyle kemale erer. İnsana
düşen, doğadaki bu güzellikleri ve ritmi fark etmek, arkasındaki sanatkârı
hesabına sevmek ve değer vermek, onları muhafaza etmekle kalmayıp bioçeşitliliğe ve sanata katkı sunmaktır. Bütün bunlar, hiçbir şeyin çirkin,
boş ve abes yaratılmadığını, çirkinliğin bakış açımızdan kaynaklandığını,
dolayısıyla temizliğe kalp ve zihin dünyamızla başlamamız gerektiğini
gösterir. Bu anlamda çevremizle kuracağımız her türlü ilişki boyutunda
hem maddî hem de manevî temizliğin önemini vurgulayan Allah’ın
“Kuddûs” (mukaddes, temiz olan) ismini zikretmek önemlidir. Kâinatta
genel bir kaide olarak temizlik hâkimdir, insan da bu kaideye uymakla
mükelleftir.
Allah’ın varlık âlemiyle ilişkili isim ve sıfatları, bir yandan Allah hakkında
belli bir tasavvurun oluşmasına katkı sunarken diğer yandan özgürlüğüyle
diğer varlıklardan farklı kılınan insanı sorumluluklarına davet etmektedir.
Bu, kullarını her daim kontrol altında tutan (Ḳayyûm, Raḳīb, Mirṣâd)
bir Yaratıcı’yla bu bilinçle yaşamını şekillendirmekle mükellef tutulan
kulun karşılıklı ilişkisidir (Şahinalp, 2019: 1241). Kur’an bu ilişki
boyutunu kâinatın tamamına yayarak nazarlara, Yaratıcının kudretini,
ilmini, iradesini, celal ve cemalini yansıtan muhteşem bir kâinat tablosu
sunmaktadır: “Bu kainatı biz boyadık (!), ne güzel boyadır (!) o ... “
(Bakara 2/138).
İnsanla İlişkisi Açısından Çevre
İman-Amel İlişkisi ve Emir-Nehiy İlkesi
İman, inanılan yüce varlığa karşı huşu, sevgi, teslimiyet ve kuvvetli bir
güven duygusu içinde bulunma halidir. O, güvenmenin yanında güven
verme anlamını da içermektedir (Bk. Buhârî, “İman”, 4-5; “Rikak”, 26;
Müslim, “İman”, 64-65). Mü’min bu güveni, ancak inandıklarını amele
dönüştürmek suretiyle verebilir ve gösterebilir. Nitekim imanın ahlakî ve
duyuşsal yönüne göndermede bulunan kalp fiillerinden ibaret olduğuna
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yönelik tanımlamalar, onun teoriye olduğu kadar pratiğe de önemli
atıflarda bulunduğunu göstermektedir. İmanın teorik boyutu başlı başına
değerli olmakla birlikte, Allah’ın insanı ve evreni yaratmadaki gayelerinin
gerçekleşmesi için yeterli değildir. Onun mutlaka pratiğe dönük bir yönünün
olması gerekir. İslam inanç sistemi de teorik bir söylemden ziyade pratiğe
dönük yönüyle dikkatleri çekmektedir. O inananlarından samimi, içten
bir bağlılık ve bu bağlılığın pratik yansımalarını talep etmektedir. Böylece
fikri, inancı ve davranışları arasında sağlam ve sarsılmaz bir örtüşmenin
olduğu dengeli bir kişilik ve onu takip eden dengeli bir toplumun inşasını
temel hedef olarak insanlığın önüne koymaktadır.
İman, merkezinde Allah’a yönelik sevgi ve saygının (iman/takva) olduğu
bir değerler dizgesi ve eylem planı takdim etmektedir. Bu değerlerden biri
de “çevre ahlakı”dır. Çevreye karşı gösterilecek sevgi ve saygı, Kur’an’da
inananların bir vasfı olarak gösterilen takvanın da bir ölçüsü mesabesindedir.
Bundan dolayıdır ki inanan kişi, imanının bir gereği olarak ekolojik sistemi
bozacak davranışlardan kaçınır. O aynı hassasiyetle, içinde yaşadığı doğal
çevreyi korumaya, temiz tutmaya, ona zarar verecek her türlü tutum ve
davranıştan kaçınmaya azami dikkat gösterir (Ayğan, 2016: 871). Allah’a
ve kitaplarına; dolayısıyla meleklerine, peygamberlerine ve ahiret gününe
inanan kişinin, bu imanın bir sorumluluk ahlakına, dolayısıyla da hesap
verilebilirliğe işaret ettiğinin bilincinde olması gerekir. Bu bilinçle hareket
eden kişi ancak Allah’a, kendisine, topluma ve çevreye karşı daha duyarlı
ve pozitif bir tutum sergileyebilir (Şahinalp, 2019: 1234-1263).
Müslümanların oluşturduğu fırkalardan olan Harîciler, Mu‘tezile, Zeydiyye
ve Ehl-i hadis önemine binaen ameli imanın bir parçası kabul ederken
Mürcie ve Ehl-i sünnet, İslam toplumunu tekfir furyasından kurtarmak
adına ameli imanın tanımına dâhil etmemiş ancak, onun öneminden
bahsetmekten de geri durmamıştır. Ehl-i sünnete göre amel her ne kadar
imandan ayrıysa da imanın kemale ermesi ve muhafazası için şarttır
(Sâbûnî, 2005: 172; Beyâzizâde, 1996: 116). Dolayısıyla Allah’a iman eden
kişinin bu imanın bir uzantısı olarak O’nun yarattıklarına karşı beslediği
sevgi, saygı, huşû’ ve haşmet duygularını pratiğe yansıtması gerekir. Bunu
gerekliliğe dönüştüren ilkelerden en önemlisi “emir bi’l-ma‘rûf nehiy
‘ani’l-münker”dir. Kur’an mü’min erkek ve kadınların birbirlerinin velisi
olduğunu bildirdikten hemen sonra bunun bir gereği olarak iyiliği emredip
kötülükten sakındırdıklarından bahsetmektedir (et-Tevbe 9/71). Başka bir
ayette de bu niteliği, “orta/vasat ümmet yapılarak insanlara şahit kılınan”
(el-Bakara 2/143) İslam toplumunun mümeyyiz vasfı olarak takdim
etmektedir: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz;
iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a inanırsınız…” (Âl-i İmrân
3/110).
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Aklın ve şer‘in iyi, güzel ve faydalı gördüğü şeylerin yapılmasını teşvik
anlamındaki “emir bi’l-ma‘rûf” tamlaması sadece iyiyi, güzeli ve hayrı
istemeyi değil, bütün bunları gerçekliğe taşımayı ve bunun için gereken
bütün adımları atmayı içerir. İslam açısından, halis bir niyetle daha güzel
ve yaşanılabilir bir dünya inşa etmek üzere sergilenen her davranış, dinî
bir değere sahiptir. Çevreye karşı yapılacak her türlü olumsuz girişimi
engellemeyi de bu kapsamda değerlendirmek gerekir. ‘Asr suresinin 2. ve
3. ayetlerinde dünyada ve ahirette hüsrana uğramaktan kurtulacakların,
iman edip salih amelde bulunan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler olduğu
vurgulanmıştır. Bu durumda İslam’ın hedefleri için sadece bireysel iyilik
yapmak bile yeterli değildir; diğer insanları da iyilik yapmaya teşvik etmek
için azami çaba sarf etmek gerekmektedir. İmanla amel arasındaki ilişkiyi
betimlemesi açısından şu rivayet de oldukça dikkat çekicidir: “İmanın
yetmiş küsür şubesi vardır. Bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illallâh’ sözüdür.
En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır…” (Müslim,
“İman”, 58; Buhârî, “İman”, 3; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 14; Nesâî, “İman”,
16; Tirmîzî, “Birr”, 80). Burada eziyet verici şeylerin yöneldiği varlık
insanla kayıtlı olmayıp, canlı-cansız doğadaki her bir varlıktır. Dolayısıyla,
hayvanlar ve bitkiler bir yana; havaya, suya ve toprağa karşı sergilenecek
her bir olumsuzluğun imana yönelmiş negatif tutumlar olduğunun gözden
kaçırılmaması gerekir. Bundan dolayıdır ki, hem kötülüğü engellemek
(nehiy ani’l-münker) hem de iyiliği yaygınlaştırıp yerleştirmek (emir bi’lma‘rûf) imanın bir gereği, şubesi ve uzantısıdır. Ameli imandan sayan
Mu’tezile, önemine binaen ilkeyi, beş temel esasından biri kabul etmiştir.
Kur’an imanın amelle tamamlanmasını sadece ahlâkî bir gereklilik olarak
değil, bir görev ve zorunluluk olarak takdim etmiştir. Dolayısıyla, çevre
duyarlılığı da bir tercih meselesi değil, sonunda mutlak bir mükâfat ya da
cezanın olacağı, Allah’ın ve her bir zerrenin hakkının söz konusu olduğu bir
zorunluluk alanıdır. Bu durumda insan, attığı her adımın hesabını vermek
anlamında sorumludur. Kur’an, işlenen zerre kadar hayrın da şerrin de
karşılığının mutlaka verileceğini söyleyerek insanları dikkatli olmaları
konusunda uyarmaktadır (ez-Zilzâl 99/7-8). Benzer şekilde bir başka
ayette, kadın-erkek ayırımı yapılmadan salih amel işleyen mü’minlerin
hem dünyada hem de ahirette mükâfatlandırılacağı belirtilmiştir (en-Nahl
16/97). Söz konusu ayette salih amelin karşılığının “ona güzel bir hayat
yaşatacağız” şeklinde ifade edilmesi, dünyada güzel bir yaşamın yolunun,
onun her bir unsuruna karşı sergilenecek güzel muameleden geçtiğini
göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bütün bu karşılıklar, ahiret hayatıyla
sınırlı olmayıp dünya hayatını da kapsamaktadır. Kime veya neye karşı
yapılırsa yapılsın her iyilik ya da her kötülüğün ekolojik bir boyutunun
olduğu ve sonuçlarının bumerang etkisiyle sahibine geri döneceği
dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Hz. Peygamber’in şu sözü bunu güzel bir
şekilde özetlemektedir: “Bir Müslüman bir ağaç dikerse (veya bir tohum
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ekerse) onun mahsulünden yenenler, mutlaka onun için sadakadır… Vahşi
hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin
ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene ait bir sadakadır” (Buharî,
“Hars” 1, “Edeb” 27; Müslim, “Müsakat”, 7, 10, 12; Tirmizî, “Ahkâm” 40).
Mü’min, sadece inanan değil, inandığı değerleri pratiğe yansıtma gayretinde
olan kişidir. Dolayısıyla o, çevreye karşı yapılan her türlü kötülüğe ve bu
kötülüğün aktörlerine karşı bireysel ya da organize bir şekilde mücadele
etmekle, gücünü aşan durumlarda ise devletin yetkili organlarını göreve
davet etmek ve görev takibinde bulunmakla mükelleftir. Bu bağlamda iyiliği
emretmek ve kötülüğü önlemek amacıyla kurulan “Hisbe Teşkilatı”nı ve
burada görevli olan, çevrenin korunmasından ve temizliğinden, dolayısıyla
kamu sağlığından da sorumlu olan “muhtesip”leri anmak yerinde
olacaktır. Günümüzde halktan alınan vergilerle ve belirli bir bütçeyle bu
işleri yürütmekle sorumlu olan belediyelerin donanımdan uzak, eksik ve
sorunlu olduğunu burada zikretmek gerekir. Onların boşluklarını sivil
toplum kuruluşları gönüllü olarak her ne kadar doldurmaya çalışsa da
bunun yeterli olduğunu söylemek yanlış olur. Sivil kuruluşların yanında
güçlü siyasal iradenin varlığı ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak
yürürlüğe sokulması büyük önem arz etmektedir. Çevre duyarlılığının
bireyle sınırlı bir hassasiyet ya da çaba olmanın dar kalıplarından
kurtarılarak topluma ve evrene yayılan bir bilinç, sorumluluk ve siyasî
zorunluluğa dönüştürülmesi gerekmektedir.
Çevrenin İnsan İçin Bir Nimet ve İbret Olması
Barındırdığı bütün unsurlarıyla çevre insana pek çok açıdan faydalar
sunmaktadır. Çevre insan için hem bir nimet hem de kendisinden dersler
çıkaracağı ibret anlamında bir ayettir. Tabiat, insana dünyevî, biyolojik,
bedenî vb. pek çok konuda faydalar, menfaatler sağlayan Allah tarafından
insana bahşedilmiş bir lütuftur. O aynı zamanda insana manevî, teolojik,
ahlakî vb. konularda dersler, delaletler, ibretler vererek epistemolojik,
teolojik ve ruhsal gelişimine katkı sunmaktadır (Yaran, 2008: 125). Kur’an,
insanın enfüs ve afakta olup bitenlere bakmasını, onlar üzerinde tefekkür
etmesini, bunlardan gerekli dersleri alıp hayatına çeki düzen vermesini
isteyerek bunların birer “ayet” ve “işaret” olduğuna vurguda bulunur.
Kur’an bu durumu hayvanlardan hareketle şu şekilde açıklamıştır: “Sizin
için hayvanlardan da alınacak ders vardır. Karınlarında bulunandan
içiriyoruz. Onlarda sizin için daha başka faydalar da vardır…” (elMü’minûn 23/21. Krş. en-Nahl 16/5).
Bütün bir varlık âlemi, insanı kuşatan nimet ve imkânlar alanıdır. Kendini
gerçekleştirme ve kemale erme serüveninde insanı destekleyen, Rabbini
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hatırlatan, sorumluluklarına işaret eden, ibret ve ilham kaynağı olan hatta
yeri geldiğince haddini bildiren fırsatlar meydanıdır (Martı, 2021). Hem
maddî hem de manevî birçok ihtiyaç çevreden giderilmektedir (en-Nahl
16/5-8). Kur’an tarafından “teshir (boyun eğdirme)” olarak nitelendirilen
kanuna göre evren, faydalanabilmesi için insana boyun eğdirilmiştir. Bunu
ifade eden ayetlerden birkaçı şu şekildedir: “Allah’ın gökte olanları da
yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli
olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz? ...” (Lokmân 31/ 20. Krş.
İbrâhîm 14/32-33; el-Câsiye 45/13), “Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin
istifadenize [sizin hizmetinize] vermiştir. Bunda aklını kullananlar için
ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle.
Bunda da düşünen kimseler için ibret vardır” (en-Nahl 16/12-13). İnsana
tanınan bu imkân, onun çevreye karşı despotça hareket etmesi için değil,
yeryüzünü imar etme görevini yerli yerince yapabilmesi için verilmiştir.
Dolayısıyla insanın bunları sorumluluklarını yerine getirebilmesi için
kendisine verilmiş bir kolaylaştırma ve bir lütuf olarak görüp ona göre
davranması gerekmektedir.
Kur’an, insana hitap ettiği için doğal olarak insan, insanın yapıp etmeleri
ve ihtiyaçları daha fazla vurgulanmıştır, ancak yerde ve gökteki bu
nimetlerin sadece insan için değil, bütün canlılar için var kılındığı bizzat
Kur’an tarafından şu şekilde dile getirilmiştir: “O yeryüzünü canlılar için
meydana getirmiştir” (er-Rahmân 55/10). Bundan dolayıdır ki insanoğlu
çevre üzerinde kendi mülkü gibi istediği şekilde tasarrufta bulunamaz. O,
mülkün sahibi olmadığı gibi kendisinden başka canların da hakkının var
olduğu bilinciyle hareket eden, nimetlerin hakkını vermekle mükellef bir
emanetçidir. Çevrenin sunduğu imkânları yerli yerince kullanmak, temiz
tutmak ve israf etmemek, kendisi dışındaki her şeye hakkaniyet ölçüleri
içerisinde şefkat ve merhamet göstermek bu görev ve zorunluluklardan bir
kaçıdır.
Çevre aynı zamanda düşünen insanlar için bir akıl yürütme kaynağı
ve insanların ‘nereden geldik, nereye gidiyoruz?’ gibi büyük varoluşsal
ve metafiziksel sorularını cevaplamalarında ders alacakları önemli
rehberlerinden biridir (Yaran, 2008: 128-129). Kur’an tarafından bu
durum çevre üzerinden şu şekilde verilmektedir: “Kuşkusuz, göklerin ve
yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda
veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek
onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının
yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârlar ve gökle yer arasında emre
hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını kullanan
bir topluluk için elbette deliller vardır.” (el-Bakara 2/164. Krş. Âl-i İmrân
3/190; er-Rûm 30/20-25, 46; eş-Şûrâ 42/29). Keza geçmiş kavimlerin
işledikleri kötülüklerden dolayı başlarına gelenlerden ders çıkarılması
da çevre üzerinden dikkatlere sunulmuştur: “Yeryüzünde gezip dolaşın
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ve bakın…” (el-Ankebût 29/20), “Yeryüzünde gezip de kendilerinden
önce yaşamış olanların âkıbetlerini görmezler mi?...” (er-Rûm 30/9;
el-Mü’min 40/82; el-Fâtır 35/44), “…Yeryüzünde gezin; peygamberleri
yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün.” (en-Nahl 16/36. Krş.
Âl-i İmrân 3/137; el-En‘âm 6/11; en-Neml 27/69), “Can yakıcı azaptan
korkanlar için o beldede bir işaret, bir kalıntı bıraktık” (ez-Zâriyât 51/37.
Krş. el-Hicr 15/75-79; el-Hacc 22/45-46).
İnsanın Halife ve Sorumlu Olması
İnsan, kendisine verilen seçme hürriyetiyle (ihtiyar) sorumlu bir varlıktır.
Bu özgürlük, bencilce duygu ve arzuların tatmini için kullanıldığında
ahsen-i takvimden esfel-i sâfiline düşüşe yol açmaktadır (et-Tîn 95/4-5).
Kur’an insanın düşüşüne neden olan özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:
Zalim (İbrâhîm 14/34; el-Ahzâb 33/72), aceleci (el-İsrâ 17/11; el-Enbiyâ
21/37; ez-Zuhrûf 43/15; Abese 80/17; el-Âdiyât 100/6-7), zayıf (en-Nisâ
4/28), cimri (Âl-i İmrân 3/180; et-Tevbe 9/76; el-İsrâ 17/100), kavgacı
(el-Kehf 18/54), tatminsiz (el-Fussilet 41/59), ahdini bozan (Âl-i İmrân
3/77), arzusunun esiri olan (el-Furkân 25/43), azgın (et-Tevbe 9/10),
emanete ihanet eden (Âl-i İmrân 3/75), fesat çıkaran (el-Bakara 2/205),
gâfil (Yûnus 10/92), kalbi katılaşmış (el-Bakara 2/74), kalbi mühürlü (elBakara 2/7), çok zalim ve çok cahil (el-Ahzâb 33/72), nankör (İbrâhîm
14/34; el-Hacc 22/66), şımarık (Hûd 11/10)… Ekolojik sorunların birincil
kaynağı insanın sahip olduğu, daha doğrusu sahiplendiği (kesb) bu olumsuz
özelliklerdir. Söz konusu özellikler insanda doğuştan baskın bir şekilde
bulunmamaktadır; o tercihlerinin ve bu doğrultudaki eylemlerinin bir
sonucu olarak bu şekilde vasıflanmıştır. Kur’an, bu olumsuz özelliklerinden
uzaklaştırmak adına insanın başıboş bırakılmayacağını söyleyerek (elKıyâme 75/36) onun önüne “imtihan” gerçeğini koymuştur: “O hanginizin
daha güzel amelde bulunduğunu denemek (ortaya çıkarmak) için ölümü
ve hayatı yarattı” (el-Mülk 67/2. Krş. el-Bakara 2/155; Âl-i İmrân 3/180;
el-Enbiyâ 21/16, 35).
İnsanın imtihan edildiği gerçeği, onun yapıp ettiklerinden sorumlu
olduğunu ve bunun hesabını mutlaka vereceğini göstermektedir. Nitekim
Hz. Peygamber’in bu konuda, “Her biriniz çobansınız (yönetici) ve her
biriniz sorumlu olduğunuz şeylerden hesaba çekileceksiniz…” (Buhârî,
“Nikâh”, 81; Müslim, “İmâret”, 20) şeklindeki sözleri oldukça önemlidir.
Kur’an, bu sorumluluğu pekiştirme adına insanın “halîfetü’l-arz” (Bk. elBakara 2/30; el-En‘âm 6/165; Yûnus 10/73; en-Neml 27/62; Fâtır 35/39;
Sâd 38/26) olduğunu ve pek çok varlıktan üstün kılındığını6 bildirmiştir.
6

“Şüphesiz ki biz Âdemoğlunu kerîm kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, güzel
şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık.” (İsrâ17/70).
Ayette insanın, yaratılanların hepsinden değil de pek çoğundan üstün kılındığının
belirtilmesi altı çizilmesi gereken önemli noktadır. Bundan dolayıdır ki insan için “Eşref-i
mahlûkat” tabirinin kullanılması pek de yerinde görünmemektedir.
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İnsanın bu şekilde vasıflandırılması onun yersiz böbürlenmesi, kendini
diğer varlıklardan üstün görmesi için değil, sorumluluk üstlenerek imar
görevini yerine getirebilmesi içindir. O, tabiat üzerinde bir despot olarak
tahrip edici değil bir emanetçidir. Dolayısıyla yeryüzü de onun üzerinde
istediği gibi at koşturacağı bir alan değil, kendisine emaneten verilmiş
güzelleştirip ma’mûr edeceği bir sorumluluk ve imtihan alanıdır (Hûd
11/61). O, kendisine verilen bu yeteneklerle halife olmaya yakışır bir
şekilde var olan dengeyi bozmadan7 onunla uyumlu bir şekilde varlık
âlemine katkı sunmakla mükelleftir. Kendisine verilen yetenekleri
kullanmayarak görevinde kusur ve ihmalkârlıkta bulunması durumunda
insanoğlunun aşağıladığı hayvanlardan daha aşağı duruma düşeceği
bildirilmiştir (el-A‘râf 7/179). Zira üstünlük, verilen yetenekler ölçüsünde
sorumlulukları yerine getirmededir. Dolayısıyla insanoğlu, her ne kadar
kendisine verilen yeteneklerle hayvanlardan üstün konumda olsa da
görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği müddetçe bu konumunu
kaybedecektir. Bu durumda görevinde kusurda bulunmayan hayvan ve
diğer varlıkların, üzerine düşeni yapmayan her bir insandan daha üstün
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
İnsanın görev ve yükümlülüklerini belirleyen önemli kavramlardan
biri “emanet”tir. Kur’an, insanın bunu gönüllü olarak üzerine aldığını
bildirmektedir: “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik, ama
onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi.
Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir” (el-Ahzâb 33/72). Ayette
zikredilen “emanet”, insan sorumluluğuna vurguda bulunan “halifelik”
görevidir (el-En‘âm 6/165; Yûnus 10/14; en-Neml 27/62). Bu görev,
sunduğu imkânlar açısından cezbedici görünse de yüklediği sorumluluklar
açısından oldukça ağırdır. Kur’an yukarıdaki ayetle, halifelik makamını bir
sorumluluk ve görev alanı olarak değil de böbürlenme aracı olarak görmeyi
zalimlik ve bilgisizlik olarak nitelemiştir. Zulmün sonucu ise yeryüzünün
fesada uğramasıdır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden
karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diyeişlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor” (er-Rûm 30/41). “Hâkimiyeti
ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok
etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez” (el-Bakara 2/205). İşlenen bu
zulüm ve fesadın faturası, büyük bir kısmı ahirete ertelenmek suretiyle, bu
dünyada yine insana çıkarılacaktır. Bugün sağlık (ruh-beden) ve beslenme
başta olmak üzere insanlığın karşı karşıya geldiği felaketlerin sebebi
düşünüldüğünde ayetlerdeki uyarıların önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Halife olmak, öncelikle bozgunculuk
hem de kendisi dışındakilerin yol
sonrasında ıslah ve imar işleriyle
gayeleri gerçekleştirmeyi gerektirir.
7
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(fesad) yapmamayı hem kendisinin
açtığı fesadı ortadan kaldırmayı,
Allah’ın insanoğlundan beklediği
Bozgunculuk yapmamak, Allah’ın
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evrene koyduğu mükemmel dengeyi korumak/bozmamak; yani “haddi
aşmamak”tır. Islah ve imar, hak ve adaletin muhafazasıyla ancak mümkün
olur. Hak ve adaletin zıddı olan “zulüm”, kime/neye karşı yapıldığı fark
etmeksizin, fesadın en genel anlamdaki örneğidir. Kur’an, hak, adalet
ve insaf ölçülerinin bozulmasını “bağy” ve “israf” olarak nitelemiş ve
yeryüzünü fesada sürükleyen önemli etkenlerden saymıştır. Yeryüzü
kaynaklarının kendisini yenilemesine bile müsaade etmeden dengesiz ve
müsrifçe kullanımı sonucu kıtlık, kuraklık ve kirlilik baş göstermiş, bunlar
da çeşitli felaketlere yol açmıştır. İslam bunun karşısına ibadetlerde bile
esas olan “tasarruf ve temizlik ilkesini” koymuştur.
İslam, manevî-içsel temizliği bir ön koşul kabul ederek fizîkî çevrenin
temizliğini garanti altına almaya çalışmıştır.8 Temizliği öncelikle insanın
ruh ve zihin dünyasından başlatan İslam dini, bu temizliği maddi boyuta
taşıyarak birbirini destekleyen çok yönlü temizlik anlayışını bir ilke olarak
benimsemiştir. Hz. Peygamber’in Allah’tan aldığı ilk emirler arasındaki
“Elbiseni temiz tut. Kötü/pis şeyleri terk et!” (el-Müddessir 74/4-5) âyeti,
konunun hassasiyetini göstermesi açısından önemlidir. Hz. Peygamber
de “Temizlik imanın yarısıdır” (Müslim, “Tahâret”, 1; Tirmizî, “Daavât”,
86; İbn Mâce, “Taharet”, 3) şeklinde buyurarak bu önemi teyit etmiştir.
Evrene hâkim olan temizlik ilkesini bozan tek varlık, kendini üstün gören
insanoğludur.
Denge üzerine kurulu dünyada dengeyi muhafaza etmek adına Kur’an,
insana kaynakları verimli kullanmayı emrederek tasarruf konusuna büyük
önem atfetmekte, “Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri
sevmez” (el-A’râf 7/31) ve “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne
saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında
mâkul bir dengeye göre olur” (el- Furkân 25/67) şeklinde buyurarak
hem genel hem de özel alanda çok önemli iktisadi bir ilkeye parmak
basmaktadır. Kur’an’ın önerisi, cimrilikle müsriflik arasında orta yolun
bulunup ona göre davranılmasıdır. O, dengenin kaybedilmesi durumunda
mutlak bir hayıflanma ve kınanmanın olacağını bildirerek insanları hem
kendi hem de başkalarının geleceğini tehlikeye atmamaları konusunda
uyarmaktadır (el-İsrâ 17/29). Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber,9
ibadetlerde maddî ve manevî temizliğin esas olduğunu bildirmekle beraber,
temizlikte de esas kaidenin israfa kaçmama olduğunu abdest örneğinden
hareketle açıklamış, akmakta olan nehir kenarında olunsa dahi israftan
kaçınılması gerektiğinin altını çizmiştir (Buhârî, “Libâs”, 1). Bütün bunlar
dikkate alındığında insana düşen, kendisine verilen güç ve yetkiyi, yeryüzü
8
9

Bk. “Allah çokça tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever.” (el- Bakara 2/222.
Krş. et-Tevbe 9/108). Ayrıca bk. “Allah nâziftir (temizdir), nezâfeti (temizliği) sever.”
(Tirmizî,“Edeb”, 41)
Hz. Peygamber’in çevre anlayışı için bk. Saffet Sancaklı, “Hz. Peygamber’in Çevrecilik
Anlayışı”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 14/3-4, (2001), 405-421.
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kaynaklarını kötüye kullanmak için değil, insan onuruna yaraşır bir şekilde
dünyayı imar etmek için kullanmasıdır. Tabiat ve onun kaynakları Allah’ın
insana bir lütfudur (Lokmân 31/20), insandan Allah’ın lütfuna karşılık
şükretmesi ve bozgunculuk yapmaması istenmektedir (İbrahim 14/32-34).
Çevre Bilincinin Güncel Değeri
Çevreye yönelik duyarlılık ve bilincin oluşmasına dair adımların atılması
ve bu yönde çalışmaların yapılması çevreyle ilgili sorunlar sürdükçe
güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Çevre sorunları da maalesef
insanoğlunun bencilce duyguları gemlenmediği, bu konuda sıkı tedbirler
alınmadığı müddetçe devam edecektir. Hava, su, toprak, gürültü,
ışık, besin kirliliği ve radyoaktif kirlilik bugün yüz yüze olduğumuz ve
sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eden, yaşam kalitemizi düşüren insan
faktörünün ön planda olduğu çevre sorunlarıdır. Bu sorunlar, çevrenin
kendini yenileyebilmesini ve devamlılığını engellemektedir. Bundan
dolayı da çevremiz gittikçe kirlenmekte, doğal kaynaklarımız da gittikçe
tükenmektedir. Güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için bütün
bu kirliliklerin giderilmesi, doğal kaynakların hoyratça sömürülmesinin
önüne geçilmesi gerekmektedir. Çevreye karşı düşmanca, gaddarca ve
bencilce tutumlardan vazgeçilmeli; şefkat, merhamet ve hikmet nazarıyla
yaklaşılmalıdır.
İnsanın Allah, kendisi, diğer insanlar ve çevresiyle ilişkisi şeklinde
kategorize edilen ahlâkî ilişki boyutlarının her biri bir diğerine sıkı sıkıya
bağlı, birbirinin aynası mesabesindedir; birindeki bozukluk ya da gevşeklik
ötekindeki bozukluk ve gevşekliğin göstergesidir. Bütün bu ilişki ağının
sağlam ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için alt birim olarak görülen ya
da çoğu zaman görmezden gelinen, “uzak öteki” olarak isimlendirdiğimiz
çevreyle kurulacak ilişkinin de sağlam bir zemine oturması gerekir. Kişinin
kendisi, Yaratıcısı ve diğer insanlarla barışçıl ve huzur soluklayan bir
ilişki içinde hayatını sürdürebilmesinin önemli koşullarından biri bunu
gerçeklik boyutuna başarıyla taşıyabilmesidir. Yani kişinin çevresiyle
ve onun parçası olan her bir unsurla dengeli bir ilişki içinde olmasıdır.
Bundan dolayıdır ki Kur’an, evrende mükemmel bir dengenin olduğunun
ve bozulmaması gerektiğinin altını önemle çizmiştir. Mevcut dengenin
muhafazası için fesad ve bozgunculuk yapmamak (el-Bakara, 2/205),
israftan kaçınmak (el-En’âm, 6/141; el-A’râf, 7/31), emanete riâyet etmek
(Âli İmran, 3/161; el-Enfâl, 8/27), davranışlarda aşırıya gitmemek (Hûd,
11/112) vb. gerektiğini önemle vurgulamıştır.
Çevresiyle sağlıklı ve barışçıl bir ilişki kuran duyarlı kişiler, zerresinden
küresine kadar evreni, vazgeçilemez kıymetli parçalardan oluşan bir bütün
olarak görür ve ona gereken değeri gösterir. En küçüğünden en büyüğüne
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kadar başkasının haklarına saygının yolu da evrenin diğer unsurlarına
karşı duyarlılıktan geçer. İnsanı bu konuda eğitecek en etkin merci’ ve onu
buna yönlendirecek, motive edecek güç ise ilahî buyruklardır. İslam’ın
iman esaslarının her biri bu anlamda sadece bu dünyaya yönelik fayda
temelli bir ahlaktan ziyade Yaratan ve yaratılanı bir bütün halinde dikkate
alan, bunu ibadete dönüştüren kuvvetli bir ahlakı esas alır. Maneviyatla
kuvvetlendirilmiş ahlâkî bir eğitimle ancak fizikî çevrenin ve dolayısıyla
insanın korunması garanti altına alınabilir. Bununla beraber hem fizikî
hem de manevî çevre krizini aşmak için iç (dinî ve ahlakî değerler) ve dış
denetim (devlet/hukuk) mekanizmalarının birlikte ve bir bütün olarak
devreye sokulması büyük önem arz etmektedir (Öner, 1995: 3-7).
Sonuç
Çevre bilincine yönelik son zamanlarda farklı alanlarda yapılan çalışmaların
hız kazanması, söz konusu alandaki hassasiyetin artmasından ziyade çevre
sorunlarının ulaştığı tehlikeli boyutları göstermesi açısından önemlidir.
İnsan faktörünün bu sorunlarda önemli bir rol üstlendiğinin fark edilmesi
olumlu bir gelişme olmakla beraber, sorunların nedenlerini tespit ve
çözüm adına atılan adımların yüzeysel ve teknik olması, esas nedenlere bir
türlü inilmemesi ve çözüm adına gerekli adımların atılmasında isteksizce
davranılması problemi daha da katlamış ve çözümsüz hale sokmuştur.
Çevreye yönelik tahribatın, sınırları aşarak dünyanın geleceğini tehdit eder
boyutlara ulaşması, çok yönlü bir işbirliği ve eşgüdüm ortamını gerekli
kılmaktadır.
Ekolojik sorunların kapsamının her geçen gün biraz daha genişlemesi ve
yaşamı doğrudan etkiler hale gelmesi, her türlü faaliyetin biraz daha farkına
varılmasını ve her adımda çevreyle ilişkinin yeniden gözden geçirilmesini
gerekli kılmıştır. Kendisiyle var olduğu ve yaşamını idame ettirdiği çevrenin
yavaş yavaş yok olması ya da faydadan çok zarar verir hale gelmesi, aslında
insanın da kendi eliyle kendi yaşamına son vermesi demektir. Çevreye
yönelik etkinin yönü ve şiddeti çevrenin de tepkisini belirleyecektir. Şayet
çevreden olumsuz tepkilerle karşılaşılmak istenmiyorsa; çevreye yönelik
parçacı bir yaklaşımdan ziyade bütüncül, kuşatıcı ve kapsayıcı; egosantrik
bir düşünceden ziyade teosantrik; faydacı ve hazcı bir tutumdan ziyade
sevgi, şefkat ve merhamet duygularının baskın olduğu; üstenci değil
mütevazı ve eşitlikçi bir yaklaşım zorunludur.
Teknoloji ve bilimde kaydedilen başarı ve gelişmelere rağmen yerkürenin
maruz kaldığı sorunların azalmak bir yana gittikçe büyüyerek üstesinden
gelinemez bir hal almaya başladığı bir gerçektir. Sorunun kaynağını
bulmaya ve çözüme yönelik sathî değerlendirmelerden vaz geçilerek kalıcı
çözümlerin üretilmesine yönelik dünya ölçeğinde ciddi adımların atılmasına
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ihtiyaç vardır. Doğada mükemmel bir denge ve düzenin olması, problemin
kaynağı olarak dikkatlerin başka tarafa; bu düzenin aynı zamanda bir
parçası da olan insana yönelmesine neden olmuştur. Bu durum, ortada
etik/ahlakî bir problemin varlığına, insanın kendini yeniden inşa ve
revize etmesi gerektiğinin önemine işaret etmektedir. Çözüm problemin
kaynağında, yani insanın kendisindedir. Bu konuda atılacak ilk adım,
zihniyet değişiminden ve bilinç düzeyinin arttırılmasından geçmektedir.
İnsanın kendini ve varlığı yeniden tanımlaması, varlık içindeki konumunu
yeniden keşfetmesi ve buna göre eylemlerini yeniden düzenlemesi
gerekmektedir. Bu konuda insana rehberlik edecek salt ahlâkî ilkelerin ve
bu ilkeleri koruma altına alacak evrensel ölçekteki hukukî düzenlemelerin
varlığı oldukça önemli olmakla birlikte, sübjektiviteye fazlasıyla açık
olmaları yönüyle yeterli değildir. Dinî duygu, insanda kuvvetli bir
otokontrol oluşturarak, uhrevî yaptırımlarıyla da bunu destekleyerek bu
açığı kapatmaktadır.
Sağlıklı bir çevre bilincine sahip olmanın yolu, çevrenin sadece
insanla değil, Allah ve Allah’ın insanla ilişkisinin birlikte düşünülüp
değerlendirilmesinden geçmektedir. Allah ile kurulan ilişkinin boyutu
çevreyle kurulan ilişkinin de boyutunu belirlemektedir. Değişmez, mutlak
ve objektif ilahî buyruklar olmaksızın çevreye yönelik ahlâkî değerlerin
sübjektiviteden kurtulması ve kendinden bekleneni vermesi oldukça
zordur. Allah inancı, insanın doğayı anlaması, doğadaki düzen, uyum ve
estetiği kavramasında ona kılavuzluk edecek, bu değerleri atfettiği doğal
çevreye karşı sorumlu ve duyarlı bir varlık olmasını sağlayacaktır. Zira
kâinatı ve içerisindeki tüm unsurları mükemmel işleyen bir sistem, düzen,
uyum ve estetik olarak Allah’ın yaratma, ilim, hikmet vb. sıfatlarının
bir eseri olarak gören inançlı insan, ekolojik sisteme zarar verecek
davranışlardan kaçınmanın yanı sıra onu koruyacak ve bu hususta
bilinç oluşturacak her türlü faaliyeti yerine getirmek için çaba içerisinde
olacaktır. Böylece hem üretirken hem de tüketirken kirleten, kaynak israf
eden bir anlayıştan kurtulacak, “koruyarak kullanan, geliştirerek koruyan”
bir bilinçle yaşamını ve dünyayı şekillendirecektir.
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Ankara İli İlkokul ve Huzurevi
Örneğinde Kuşaklararası Manevi
Güçlenme Eğitimi Programının
Yaşlılar Üzerindeki Yansımaları1
Reflections of The Intergenerational Spiritual Empowerment Training
Program on The Elderly in Primary School dnd Nursing Home: Ankara
Province Sample
Esra AYDINBAŞ*
Öz
Araştırmada, ilkokulda ve huzurevinde çocuklarla bir araya getirilen
yaşlı katılımcılara Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı
uygulanmış ve programın yaşlılar üzerindeki yansımaları araştırılmıştır.
Nicel yöntemle yapılan araştırmada deneysel desenlerden yarı deneysel
desen benimsenmiştir. Yaş ortalaması 75 olan 61 katılımcı ile oluşturulan
çalışma grubu, deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her
iki gruba umut, iyimserlik ve psikolojik iyi oluş ölçeklerinden oluşan öntest uygulandıktan sonra sadece deney grubuna Kuşaklararası Manevi
Güçlenme Eğitimi Programı uygulanmış, kontrol grubuna herhangi bir
müdahalede bulunulmamıştır. Program bittikten sonra her iki gruba da
son-test uygulanarak veri toplanmıştır. Uygulanan program sonrasında
bulgular; deney grubundaki katılımcıların puanlarında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Kuşaklararası Manevi Güçlenme
Eğitimi Programı, yaşlıların umutsuzluk düzeyini düşürmede, iyimserlik ve
psikolojik iyi oluş düzeyini yükseltmede etkili olmuştur. Yaşlılıktaki bütünlük
duygusu ve bilgeliği çocukluktaki umut ve öğrenme potansiyeli ile dengeli bir
zeminde buluşturarak, yaşlılık evresi gelişim ve manevi güçlenme sürecini
destekleme amacı taşıyan program, yaş alan bireylere emeklilik sonrası bir
geçiş aracı olarak önerilmektedir.
Anahtar Kavramlar: Yaşlılık, kuşaklararası öğrenme, kuşaklararası
öğrenme programları, kuşaklararası ilişkiler, huzurevi, uyumlu yaşlanma,
gerotransandans, umut, iyimserlik, psikolojik iyi oluş, manevi güçlenme.
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Abstract
In the study, the Intergenerational Spiritual Empowerment Training
Program was applied to the elderly participants who were brought together
with children in primary school and nursing homes, and the reflections of the
program on the elderly were investigated. In the research conducted with
the quantitative method, quasi-experimental design, an experimental design,
was adopted. The study group, which was formed with 61 participants
with an average age of 75, was divided into two as experimental and control
groups. After the pre-test consisting of hope, optimism and psychological
well-being scales was applied to both groups, the Intergenerational Spiritual
Empowerment Training Program was applied only to the experimental
group, and no application was made to the control group. After the program
was over, data were collected by applying a post-test to both groups. After
the applied program, the findings show that there is a statistically significant
difference in the scores of the participants in the experimental group. The
Intergenerational Spiritual Empowerment Training Program was effective
in lowering the hopelessness level of the elderly and increasing the level of
optimism and psychological well-being. The program, which aims to support
the development and spiritual empowerment process in the old age stage by
bringing together the sense of integrity and wisdom in old age with the hope
and learning potential of childhood on a balanced basis, is recommended as
a transition tool for aging individuals after retirement.
Keywords: Elderliness, intergenerational learning, intergenerational
learning programs, intergenerational relations, nursing home, harmonious
aging, gerotranscendence, hope, optimism, psychological well-being,
spiritual empowerment

Extended Summary
Research Problem and Purpose
Old age is characterized with unique change and development, as in
other stages of life. With its gains as well as losses, old age is the period
when a person reaps the benefits of his/her previous life. Nevertheless,
the theories and concepts that are produced by cultures that rely on
independence and consumption not only have a negative impact on the
way young generations perceive old people, but also make it difficult for
aging people to respond to old age in a balanced and harmonious manner.
In this context, in the Intergenerational Spiritual Empowerment Training
Program, developed using new approaches that overlap with the spiritual
depth of Anatolian wisdom and are suitable in terms of our cultural codes,
it is important for the elderly to recognize and accept both difficulties
and opportunities, striving to achieve equilibrium. In this respect, the
program is built on two basic concepts: spiritual empowerment and
intergenerational learning. Designed using intergenerational learning
applications to strengthen intergenerational relations and make the
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position of the elderly more prominent both in the family and society, the
program also provides people with the integrity of meaning s/he needs,
based on the empowerment approach that focuses on the awareness of
people about the inherent powers, their ability to use them, and being
the subject of their lives. Indeed, as people get older, they need more
spiritual empowerment to increase their capacity to face and cope with
the disadvantages of old age when they are deprived of attachment figures
one by one such as their mothers and fathers. In the search for meaning,
spiritual empowerment provides a holistic meaning system, consistent in
itself, regarding existential issues such as life, death and beyond and makes
people stronger. In addition, the elderly who come together with children
in common learning environments receive rich stimuli in terms of hope,
optimism and psychological well-being. It is on these grounds that children
and the elderly were brought together under the Intergenerational Spiritual
Empowerment Training Program, tested at a primary school and and a
nursing home, thereby giving the elderly a room in the intergenerational
chain to which they can feel as belonging.
Around the world, a lot of applications for intergenerational learning are
tested and their reflections on the elderly are demonstrated. The present
study comprises one of the original examples of application that has
been revealed by examining new practices and approaches around the
world, from ancient times, when knowledge, skills and experience can be
transferred from one generation to another in a natural process, to the
present. In the study, the life cycle of human beings was examined from
various aspects and the need for an intergenerational synergy environment
was emphasized so that human life could eventually be crowned with old
age. The program offers the participants harmony not only with their
own bodies and souls, but also with new generations and the changing/
transforming world, society and God in the historical process, and aims
to enhance the hope, optimism and psychological well-being of the elderly
within the framework of new approaches that focus on the essence in a way
keep people in balance in terms of their body and soul integrity. In this
regard, the reflections of the Intergenerational Spiritual Empowerment
Program on the elderly were examined in the study.
Research Questions
With a view to finding the effects of the Intergenerational Spiritual
Empowerment Training Program on the elderly, answers to the following
questions were sought:
- Did the level of hope of the elderly who attended the Intergenerational
Spiritual Empowerment Training Program differentiate?
- Did the level of optimism of the elderly who attended the Intergenerational
Spiritual Empowerment Training Program differentiate?
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- Did the level of psychological well-being of the elderly who attended the
Intergenerational Spiritual Empowerment Training Program differentiate?
Method
In the study, the relationship between the Intergenerational Spiritual
Empowerment Education Program and the optimism, hope and
psychological well-being levels of the elderly was examined. A semiexperimental model was adopted in the study, carried out using a
quantitative method. The study group consisted of 61 participants with an
average age of 75, with 30 participants for the experimental group and 31
for the control group.
The program consisted of twelve sessions in total and was planned to be
implemented in two stages. Six sessions were meant to be groundwork for
intergenerational practices and they were applied only to the experimental
group consisting of the elderly. The children and the elderly came together
in the last six sessions. The elderly were provided with values education
during the groundwork program, and they were also motivated in terms
of being able to make qualified cultural transfer to the children. The
intergenerational sessions were held in a classroom in a primary school
with the participation of the elderly and in a nursing home with the
participation of the children. The facilities such as the gardens of the
school and the nursing home, and the social facilities of the municipality
were put into good use during the sessions. Each session lasted 45 + 45 =
90 minutes, with a ten-minute break in between.
The Beck Hopelessness Scale (BHS) (Durak, 1994; Durak & Palabıyıkoğlu,
1994), Optimism Inventory (OS) (Çalık, 2008) and Psychological WellBeing Scale (PWBS) (Telef, 2011; Telef, 2013) were used as data collection
tools. Before and after the implementation of the Intergenerational
Spiritual Empowerment Training Program, which was applied only to the
experimental group, data were collected by giving the pre- and post-tests
to both groups. Results were obtained by identifying the differences in the
answers given by the experimental and control groups to the interview
questions before and after the program. A summary of the analyses used is
given in Table 1.
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Table 1. Methods used in the analysis of quantitative data
Method
Comparison
ExperimentalControl PreTest
Participants

ExperimentalControl PostTest
Experimental
Group PreTest-Post-Test

If normal distribution
assumption is true

If normal distribution
assumption is not true

Unpaired Samples T-Test Mann-Whitney U Test

Paired Samples T-Test

Wilcoxon Signed Rank Test

Conclusion and Suggestions
The findings of the study demonstrated that the levels of hope,
optimism and psychological well-being of the elderly who participated
in the Intergenerational Spiritual Empowerment Education Program
increased. It could also be asserted that the program contributed to the
elderly participants positively in terms of reviewing life, reorganizing
the perception of life, making sense of life in unity with old age and
death, self-evaluation, self-awareness, self-expression, learning from
experience and making sense of them, comparing old and new conditions
of time, understanding the environment in which new generations grow
up, communicating, sharing experiences and knowledge, being useful,
making cultural transfer, establishing a bond of love and trust, loving and
being loved, being accepted, being cared for, friendship, closeness, hope,
optimism, and spiritual empowerment.
Including the Intergenerational Spiritual Empowerment Education
Program in the primary education curriculum to be implemented in
nursing homes and primary schools and maintaining it throughout the
academic year may be beneficial for cultural transfer. To learn the cultural
and spiritual values on a balanced basis, children need dependable people
to transfer these values to them. Intergenerational learning programs can
yield effective results in the process of social change in terms of preserving
the prestige of our elders ongoing throughout the history of our culture in the
process of social change, ensuring that different generations have a positive
perception toward each other, strengthening intergenerational relations,
transferring the cultural heritage while preserving its authenticity at the
same time and maintaining its existence. In this context, the programs,
into which retired teachers and retired individuals with appropriate
qualifications from various occupational groups can contribute voluntarily
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at schools, can provide these people with new roles in retirement. Elderly
people, who contribute to intergenerational transfer by sharing their past
work skills, can gain new perspectives through their interactions with new
generations. The mental and emotional flexibility and wisdom they gained
thanks to the experience of a lifetime is a great wealth for young people.
According to the data presented by the World Health Organization about
the issue, one out of every seven people in socioeconomically developed
countries is over the age of 65, while it is expected that one out of every
four people will be over the age of 65 by 2030. The increasing proportion
of the elderly in the world population shows that every society going
through a demographic transformation process should focus on this issue.
Appropriate social policies are needed for social change to take place in a
controlled manner. This study, with the program it contains and the data it
has provided, is important in terms of guiding social policies.
Giriş
Yaşlılık, kayıplarla birlikte kazanımları olan, insana yaşadığı ömrün
meyvelerini sunan bir evredir. Bireyin içsel derin yolculuklarına ve
kuşaklararası nitelikli ilişkilerine önem atfeden programda yaşlının
zorlukları ve fırsatları birlikte tanıması, kabul etmesi ve dengeyi esas
alması önem taşımaktadır. Bu açıdan program; manevi güçlenme ve
kuşaklararası öğrenme olmak üzere iki temel kavram üzerine inşa
edilmiştir. Kuşaklararası ilişkileri güçlendirmek ve yaşlının aile ve
toplumdaki konumunu belirginleştirmek üzere kuşaklararası öğrenme
uygulamaları ile tasarlanan program, aynı zamanda insanın özünde var
olan güçlerin farkına varması, kullanabilmesi ve hayatının öznesi olması
üzerine odaklanan güçlenme yaklaşımını esas alarak kişiye ihtiyacı olan
anlam bütünlüğünü sunmaktadır. Zira insan yaş aldıkça anne, baba
gibi bağlanma figürlerinden bir bir yoksun kaldığı bu evrede yaşlılığın
dezavantajlarıyla yüzleşme ve baş etme kapasitesini artıracak olan manevi
güçlenmeye daha fazla ihtiyaç duyar. Manevi güçlenme, anlam arayışında
hayat, ölüm ve ötesi gibi varoluşsal konularda bütüncül ve tutarlı bir anlam
sistemi kazandırır ve insanı güçlü kılar. Bununla birlikte çocuklarla ortak
öğrenme ortamlarında bir araya gelen yaşlı, umut, iyimserlik ve psikolojik
iyi oluş süreci açısından zengin uyaranla karşılaşır. Zira Erikson (2014:
103) “Yaşlılık insana sunulmuş ikinci bir çocukluk dönemidir” diyerek
insan yaşamındaki döngüye ve çocuk ile yaşlı arasındaki benzerliğe işaret
eder. Farklı evrelerdeki insanların etkileşimi, sağlıklı bir gelişim için her
iki tarafa da faydalıdır.
Bireysellik, bağımsızlık ve tüketimin esas alındığı kültürlerin ürünü olan
kuram ve kavramlara karşın Anadolu bilgeliğinin manevi derinliğiyle
örtüşen ve kültürel kodlarımıza uygun yeni yaklaşımlarla geliştirilen
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Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programında, yaşlanan insanların
yaşlılığı dengeli ve uyumlu bir yaklaşımla karşılaması amaçlanmıştır.
Buna karşın mevcut yaşlılık kavramları arasında önemli bir yeri olan
başarılı yaşlanma, yaşlının ölçülebilir faaliyetlerine odaklanması açısından
kişiyi ruhu ve bedeni arasında uyumsuz bir tutuma sürükleyebilir (Liang
& Luo, 2012: 327). Öte yandan yaşlılık araştırmalarının birçoğunun
kavramsal çerçevesini oluşturan aktivite ve kopma kuramlarının da
yaşlılar üzerinde benzer baskılar oluşturduğunu söylemek mümkündür.
Yaşlılar, bir yandan etkinliklerinin yetişkinlik evresindeki gibi devam
etmesi gerektiği diğer yandan yaşamdan kopmanın kendileri ve toplumları
için daha fonsiyonel olduğu düşüncesi arasında gidip gelmektedir. Bu
kuramların çizdiği sınırlar içinde kendilerine sunulan gerilim hattında,
var olan potansiyellerini gerçekleştirmekte zorluk yaşamaktadırlar. Hal
böyleyken insan yaşamının her evresi gibi yaşlılık evresi de kendine
özgü bir değişim ve gelişim içermektedir. Bu sebeple araştırmada yeni
yaklaşımlar ve kavramlara yönelinmiş ve “ahenkli/uyumlu yaşlanma”
ve “gerotransandans” kavramları esas alınmıştır. İnsanı beden ve ruh
bütünlüğünde dengede tutacak öze odaklanan bu yeni yaklaşımlar
çerçevesinde katılımcılara yalnızca kendi bedeni ve ruhuyla değil tarihsel
süreçte yeni kuşak ve değişen/dönüşen dünyayla, toplumla ve Allah’la bir
uyum önerilmiştir. İnsanın yaşam döngüsü birçok boyuttan ele alınmış
ve insan ömrünün yaşlılıkla taçlanarak neticelenmesi için kuşaklararası
bir sinerji ortamının gerekliliği vurgulanmıştır. Kuşaklararası Manevi
Güçlenme Eğitimi Programı, katılımcılarına hem teorik hem de pratik
açıdan bu bilinci verme amacı taşımaktadır.
Dünyada Kuşaklararası Öğrenme Programları
Erikson, önceki evrelerde elde edilen değerlerin yaşlılık döneminde anlam
ve bütünlük kazandığına işaret eder. Psikolojik sağlığı el veren yetişkin
ve yaşlılar yaşam tecrübelerini aktarma eğilimi taşır. Bu aktarım onların
geçmiş ve gelecekle ilgili umut düzeyini dengeler. Öte yandan çocukların
da güvenli aktarıcılara ve yetişkin örneklere ihtiyacı vardır. Her kuşak
gelişim görevlerini yerine getirebilmek için farklı kuşaklara ihtiyaç
duyar (Gürses & Kılavuz, 2011: 165-166). Kuşakları birbirinden koparan
demografik, ekonomik ve sosyal değişim süreci kuşakların karşılıklı olarak
birbirlerinden mahrum kalmalarına neden olurken bu mahrumiyet,
çocukları da yaşlıları da gelişim görevlerini sağlıklı bir zeminde
gerçekleştirmekten alıkoymaktadır zira sağlıklı bir gelişim için kuşakların
birbirine ihtiyacı vardır (Crites, 2008: 33-34). Toplumla bağlantılı gerçek
bir öğrenme ancak kuşak çeşitliliği olan gerçek bir dünyada, çocukların
dünyasına yaşlıları, yaşlıların dünyasına çocukları dahil ederek mümkün
olabilir (Resnick, 1987: 13-15). Yaşamın son evresi ile ilk evresi arasında bir
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bağlantı vardır. Yaşlıların çocuklarla ilişkisinin niteliği kültürlerin varlığını
sürdürmesi için gereklidir (Erikson, 2014:99).
Tarih boyu doğal süreçte aile içinde gerçekleşen kuşaklararası
öğrenme, modern toplumlarda aile dışında amaçlı ve planlı olarak
yürütülmektedir (Newman&Hatton-Yeo, 2008:31). Yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış olmak üzere iki farklı süreçte ilerleyen kuşaklararası
öğrenme uygulamalarında sonuç alınabilmesi için amaçlı, planlı,
programlı ve ölçülebilir nitelikte olan yapılandırılmış öğrenme süreçleri
tercih edilmektedir (Polat, Arslan, Günçavdı, Çiçek, & Kazak, 2016: 68).
Nitekim Kuşaklararası Programlar (IGP), farklı kuşakları kasıtlı olarak
bir araya getiren, planlanmış uzun vadeli aktiviteler olarak tanımlanır.
Bu programlar, çocuklar/gençler ve yaşlılar arasında gerçekleşen
etkileşimlerle sosyal gelişimi ve öğrenmeyi sağlar (NCOA, 1981: 231). İnsan
kaynağı, hizmet yeri, amaç gibi konularda farklılık gösteren kuşaklararası
programlarda gönüllü katılım sağlanmakta ve hedef kitle, hizmet alan ve
hizmet veren insan kaynağı bir amaca göre seçilmektedir (Yıldırım, 2015:
290-292). İki kuşak arasındaki etkileşimin karşılıklı bilgi, tutum ve/veya
davranış aktarımı ile sonuçlanabilmesi söz konusu olan kuşaklararası
öğrenme (Lawson, 2019: 5), kuşaklararası ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik bir amaç ekseninde şekillenir ve katılımcıların bu yönde yeni
kazanımlar elde etmesini hedefler (Mannion, 2012: 391). Kuşakların
karşılıklı ya da tek yönlü, birlikte ya da birbirinden öğrendiği etkileşimli
bir süreç olan kuşaklararası öğrenme, kuşaklararası çatışmanın, anlayış ve
işbirliğine dönüşmesini sağlar (Patricio ve Osorio, 2016: 85).
Dil, tarih, kültür, maneviyat, inanç ve değerler, örf, adet ve gelenek aktarımı
için uygun bir zemin hazırlayan bu programlara (Kerka, 2003: 1) Türkiye›de
bir örnek; Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi
arasında imzalanan protokolle 2015-2016 eğitim öğretim yılında uygulanan
Dedelerimiz ve Ninelerimizden Öğreniyoruz Projesidir. İki okul, on yedi
öğretmen, on beş dede/nine ve 510 öğrencinin katılımıyla bir yıl süren
başarılı bir kuşaklararası program uygulanmıştır. İlkokul üçüncü sınıf
öğrencileri, projeye katılan gönüllü yaşlı katılımcılardan teknoloji, oyunlar,
ulaşım, iletişim araçları gibi günlük yaşam etkinliklerinde eskiden günümüze
yaşanan değişimi dinlemişlerdir. Araştırma sonunda yaşlı katılımcılar kendi
potansiyellerini fark ettiklerini ve kendilerini mutlu, heyecanlı, duygulu ve
daha iyi hissettiklerini dile getirmişlerdir. Öğrenciler ise onların bilgi ve
deneyim zenginliklerinin farkına vardıklarını ve memnuniyetlerini dile
getirmişlerdir (Polat, Arslan, Günçavdı, Çiçek, & Kazak, 2016: 109-115).
Nitekim birçok araştırma, kuşaklararası programların yaşlılara anlamlı
olma duygusu yaşattığını, sosyal tecrit ve yalnızlık riskini azaltmakta
olduğunu göstermektedir (Murayama, et al., 2014: 311-312). Yaşlılarla
çocukların birbirine olumlu tutum geliştirmelerini sağlayan kuşaklararası
programlar aynı zamanda her kuşak için etkili bir öğrenme sağlar. Bu
durum okullarda kuşaklararası öğrenme uygulamalarının yaygınlaşması
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için önemli bir gerekçedir (Loewen, 1996: 6). Öte yandan yaşlıların zengin
deneyimleri neticesinde birikimli zeka düzeyleri artmakta, normal şartlarda
bilişsel açıdan öğrenmeye bir engelleri bulunmamaktadır. Öğrenme
ortamında yeterli zaman verilirse kuşaklar arasındaki fark azalmış olur
(Er, 2009: 136). Geleneksel araştırmalar, etkinin yaşlıdan genç kuşak
yönüne odaklanmış olsa da son araştırmalar neticesinde genç kuşakların
da yaşlıları etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır (Flurry & Burns, 2005:
593; Baily, 2009: 111; LaSala, 2001: 28,). Ohio, Yukarı Arlington’daki
Treemont İlköğretim Okulunda “Bilgisayar Kolaylığı” projesinde bölgede
yaşayan yaşlılar okulda bilgisayar sınıfı öğrencilerinden ders almış, sürecin
sonunda bilgisayar laboratuvarında asistan olarak göreve başlamışlardır
(Loewen, 1996: 30). Ayrıca huzurevlerinde yalnızca yaşlılarla yapılan
etkinliklere çocuklar da katıldığında yaşlıların daha çok bağlandıkları
ve eğlendikleri görülmektedir (Low, Russell, McDonald ve Kauffman,
2015: 237). Huzurevlerinde yapılan kuşaklararası programlar, yaşlıların
genel sağlık durumlarını olumlu yönde etkilemekte, hayata olan olumlu
tutumlarını, iletişim becerilerini, zihinsel yetilerini, etkinliklere katılım
düzeylerini, değerli hissetme ve değer verme duygularını, artırmaktadır
(Doll & Bolender, 2010: 330; Newman, Kamp ve Ward, 1996: 61).
Kansas’ta “Dost Ziyaretçiler” programında, yaşlıların bilişsel işlevlerinde
ve moral düzeylerinde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Araştırmada
kuşaklararası etkileşimin, zihinsel kayıpları olan ve duygusal açıdan
hassas yaşlılar üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır (Reinke, Holmes
ve Denney, 1981: 491). Okullarda uygulanan örneklerden biri olarak ise
Teksas Arlington’da Corey İlköğretim Okulunda “Büyükbabamı Kabul Et»
projesinde tüm yıl boyunca gönüllü olarak eğitim-öğretime katkı sunan
gönüllü yaşlılar öğretmenlerle koordineli olarak çalışmış, çocukların
günlük öğrenimlerine aktif olarak dâhil olmuşlardır. Planlamalar
yapılırken gönüllülerin yetenekleri ve uzmanlık alanları göz önünde
bulundurulmuştur (Loewen, 1996: 30). İtalya›nın Piacenza kentinde
«Yaşlılar ve Çocuklar Bir Arada/ABI: Anziani e Bambini Insieme” isimli
projede yaşlıların yalnızlık duygusunu önlemek ve kuşaklararası ilişkileri
güçlendirmek amaçlanmaktadır. 2009’dan bu yana yaşlılar ve çocuklar
her gün anaokulunda bir araya gelerek, birlikte yemek yaparak, oyun
oynayarak değerleri paylaşmaktadır. Projede çocuklar yaşlılar için neşe
kaynağı olurken yaşlılar çocuklarla bilgeliklerini paylaşmakta ve bundan
duydukları memnuniyeti dile getirmektedir. (Progetto speciale Anziani e
Bambini Insieme, 2019). Kanada New Brunswick’te “Kıdemli Vatandaş
Çayı» projesinde ise tarih kursuna devam eden beşinci ve altıncı sınıf
öğrencileri bölgedeki yaşlı insanlarla mülakat yaparak birincil kaynaktan
elde ettikleri belgelerle, onlardan dinledikleri eski hikâyeleri kayıt altına
almışlardır (Loewen, 1996: 26). Hollanda Deventer’de bir huzurevi,
üniversite öğrencilerinin ayda en az otuz saat yaşlılarla ilgilenmeleri
koşuluyla kira bedeli ödemeden orada konaklamalarını sağlamaktadır.
Yaşlanmanın olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan bu proje kapsamında,
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gençler yaşlılarla sohbet ederek, çeşitli konularda ders vererek, onlara
doğum günü partileri düzenleyerek, bağımsız yaşamlarını destekleyerek
katkı sunmaktadır. Yaşlılar böylece öğrenciler sayesinde dış dünya ile
bağlantı kurabildiklerini ve bu samimi ilgiden memnun kaldıklarını ifade
etmektedir (Dutch nursing home offers rent-free housing to students,
2015).
Kuşaklararası öğrenme programları, çocuklara ve gençlere benlik saygısı,
kendine güven ve yaşlı kuşaklara karşı daha derin bir anlayış kazandırır.
Yaşlıların ise hayat memnuniyetini artırırken genç kuşakları daha iyi
anlamalarını sağlar. Karşılıklı kazanımlar ise; saygı görme, değerli
olma, kabul edilme duygusu ile yeni bilgi ve beceriler ile kuşaklararası
anlamlı bir ilişkidir (Newman ve Hatton-Yeo, 2008:33). Neugarten,
kuşaklararası öğrenme programlarının eski kuşaklar için bir geçiş aracı
olarak çalışabileceğini söyler. Yaşlılık döneminde değişen roller, evden
taşınan çocuklar, eş kaybı, sayısı azalan akranlar, kişinin mevcut ve yeni
ilişkilerinin önemini artırır. Okul temelli kuşaklararası programlar, bu
duygusal zorluk içinde kişiye yeni bağlar kazandırırken sağlıklı bir gelişim
imkânı verir. Geçmiş iş becerilerini paylaşarak kuşaklararası aktarıma
katkı sunan yaşlılar yeni kuşaklarla etkileşimleri sayesinde yeni bakış
açıları kazanabilir. Bir ömrün tecrübesi ile kazandıkları zihinsel, duygusal
esneklik ve bilgelik ise gençler için büyük zenginliktir.
Yaşlılık Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar: Gerotransandans
Teorisi ve Uyumlu Yaşlanma
Rowe ve Kahn (1997: 433-434) yaygın olarak kullanılan kavramsal
modelde başarılı yaşlanmayı; fiziksel ve bilişsel işlevlerin yüksek düzeyde
sürdürülmesi, hastalık ve bedensel engelin önlenmesi, sosyal katılım
ve üretimin sürekliliği olmak üzere üç bileşenle açıklar. Beden ve zihin
arasında bir ikilik meydana getiren bu resim eksik ve önyargılı bir resimdir
ve kişinin yaşlılıkla yüzleşmesini zorlaştırır. Zira yaşlılık süreci bir
hastalık olmasa bile bedende zamana bağlı olarak fonksiyonel kayıpların
yaşandığı biyolojik bir süreçtir (Liang & Luo, 2012: 333). Ayrıca başarılı
yaşlanma, batının kapitalist ve tüketimci bileşenleriyle birlikte onların
değerleri üzerinden geliştirilen bir kavram olması sebebiyle her kültüre
adapte olabilen bir kavram değildir. Bu sebeple sosyal gerontolojide
başarılı yaşlanmadan uyumlu yaşlanmaya kayan bir söylem değişikliğine
rastlamaktayız. Uyumlu yaşlanma, kopma ve aktivite kuramları arasındaki
gerilimi hafifletir, sınırları esnetir, bireyin zorlukları ve fırsatları birlikte
tanımasını, farklı deneyimler karşısında bireye daha esnek bir bakış açısı
ve dengeyi önerir. Ruhsal ve bedensel açıdan bütüncül bir bakış açısı sunar
(Liang & Luo, 2012: 327-328). Bireyin yaşı ilerledikçe sosyal rollerinden
geri çekilmesi üzerine odaklanan kopma kuramında bu durumun gençlere
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yer açılması açısından toplum için daha işlevsel görülmesi etik bir kaygı
nedeni oluşturmuştur (Maddox, 1964: 80-82; Durak, 2016: 280-283;
Emiroğlu, 1995). Yaşamdan kopmanın doğal bir süreç olmadığını öne
süren ve kopma kuramına bir tepki olarak oluşan aktivite kuramında ise
(Activity Theory) Havighurst ve arkadaşları, yaşlı bireyin, sağlık sorunları
ve kaçınılmaz olan biyolojik değişmeleri dışında, psikolojik ve toplumsal
ihtiyaçları açısından orta yaşlılarla aynı özellikleri taşıdığına işaret eder.
Yaşlı bireyler, yeni roller ve yeni ilgi alanları ile birlikte yapabilecekleri
aktivitelere devam etmelidir (Teles, Ribeiro, 2019: 1-3). Buna karşın Lee
ve Markides’e göre (1990) yaşlının sağlık durumuna bakıldığında sosyal
aktivite, fiziksel ve psikolojik iyi oluş halinin tek ölçütü değildir (Akt.
Durak, 2016: 283). Aktivite kuramı, yaşlının iyi oluşunu yalnızca aktivite
gibi dar bir ölçüte bağlaması ve başarı odaklı bir yaşlılık tasviri yapması
sebebiyle son zamanlarda eleştirilmektedir (Liang & Luo, 2012: 333-334).
Yaşlıyı kopma ya da aktivite kategorilerinden biriyle algılamak yerine her
iki görüşü de içeren daha bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek, bu
gerilimi hafifletmek, sınırları esnetmek, dengeyi gözetmek; daha uyumlu
bir yaşlılık algısı oluşturacaktır (Tornstam, 2005: 187-195). Uyumlu
yaşlanma bu bağlamda kapsayıcı bir şemsiye niteliğindedir. Birbiriyle
çelişen birçok teori ve yaklaşımı ahenkli bir şekilde içinde barındırır.
Başarının gerçek değerini yansıtmayan bir perspektiften açıklanan başarılı
yaşlanmanın aksine her teorinin kendine ait bir yere sahip olmasını sağlar.
Uyum değişimi kucaklayan dinamik bir kavram olarak kişiyi tekdüze bir
algıdan kurtarararak dengeyi esas alır ve başarılı yaşlanmanın aksine
yaşlanmaya karşı savaşı pasifleştirmeye yardımcı olur (Liang & Luo, 2012:
333-334).
Tornstam (2005: 187-195), gerontolojide yeni teorilere duyulan ihtiyacı
dile getirmiş ve araştırmalarını bu yönde sürdürerek Gerotransandans:
Gelişimsel Olumlu Yaşlanma teorisinin temelini atmıştır. Tornstam’a
göre sosyal gerontolojideki mevcut teoriler ve mevcut ampirik veriler
arasında uyumsuzluk vardır. Buna karşın yaşlının göz ardı edilen bazı
gelişimsel özelliklerine odaklanmak diğer teorilerden farklı olarak kişinin
kendine/özüne döndüğü vakitlere dikkat kesilir. Gerotransandans teorisi,
pozitif yalnızlık ve aşkın boyutla ruhsal bütünlüğün yaşlılık evresinde
yaşanabilecek anlamlı deneyimler olduğuna işaret eder. Kişi yaşlandıkça
sosyal ve diğer faaliyetlerinde daha seçici hale gelir. Gereksiz sosyal
ilişkiler azalırken, kuşaklararası nitelikli ilişkiler önem kazanır. Maddeye
ilgi azalırken manaya bir yöneliş başlar. Zaman, mekân, yaşam ve ölümle
ilgili varoluşsal sorular yeniden anlamlandırılır. Erikson’a göre (2014:
180-189) insanın yaşlandıkça baş etmesi gereken birçok durumla nasıl baş
ettiğini açıklamaya çalışan geriatri uzmanlarının kullandığı bir kavram
olarak gerotransandans, yaratılıştan var olan aşkınlık potansiyelini
gerçekleştirmesi için kişiye olanak sağlar. Kişi materyalist ve rasyonel bir
yaklaşımdan kozmik ve aşkın bir boyuta doğru gelişerek daha kapsamlı bir
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bakış açısı yakalar. Ruhsal birlik ve bütünlük hissi yaşanır. Uzun bir ömre
bu gözle yeniden bakma ve değerlendirme fırsatı verir. Gerotransandansın
üç
ana
boyutundan
birincisi
varoluşsal
anlamlandırmalarla
açıklayabileceğimiz kozmik boyut, ikincisi benlik boyutu ve üçüncüsü de
sosyal ve kişisel ilişkiler boyutudur. Bu boyutlarda gelişimsel değişiklikler
içeren gerotransandans zorunlu olarak tüm bu işaretleri gösterir. Bununla
birlikte gerotransandans düzeyi yaş ile pozitif korelasyon gösterse de her
yaşlının bu gelişimsel özellikleri göstermesi söz konusu değildir (Tornstam,
2011: 168-169). Bu bağlamda kendini gerçekleştirme ve bilgelik açısından
Abukan (2014) benzer bulgulara ulaşarak, yaşlılıkta bireyin deneyim ve
birikimiyle kendini gerçekleştiren bilge bir bireyin niteliklerini sağlamak
için en uygun evrede olsa da her insanın bu düzeye erişebilmesinin
mümkün olmadığını söyler. Gerotransandans düzeyi de bilgelik ve kendini
gerçekleştirme de yaşın zorunlu bir sonucu değildir.
Yaşlılıkta Manevi Güçlenme ile Umut, İyimserlik ve Psikolojik
İyi oluş
Yaşlılıkta, insanın hayatında oluşan birçok değişiklikle baş etmesi gerekir.
Maneviyat ise insanın bu değişikliklere savunmasız yakalanmasını
önleyerek bu evrede sıkça yaşanan depresyona karşı kişiyi korur. Manevi
güçlenme, kişinin içsel güçlerini keşfetmesi, başına gelenleri bütüncül bir
bakış açısıyla anlamlandırması açısından yaşlılarda yaşanan kayıplara
karşı psikolojik iyi oluş düzeyini artırmaktadır (Priastana, Agustini, &
Kio, 2016: 188). Bununla birlikte birçok araştırmanın bulguları yaşlılık
evresinde maneviyatın artma eğiliminde olduğunu gösterirken yine birçok
araştırmanın sonucu maneviyatın bu evrede yaşam doyumu, psikolojik
iyi oluş, fiziksel ve zihinsel sağlık ile pozitif yönde anlamlı ilişkisinin
olduğunu göstermektedir. Yaşlanan bireyler için anlam ve amaç kaynağı
olan maneviyat hastalık sürecinde tedaviye olumlu yanıt alınmasında
önemli katkı sağlar. Manevi güçlenme, stresi ve ölüm kaygısını azaltmakta,
psikolojik destek sağlamaktadır (Moberg, 2005: 11). Kişinin kendiyle,
insanlarla ve Yaratıcısıyla bağlarının güçlenmesine imkân vererek ona
ihtiyaç duyduğu güven duygusunu yaşatan manevi güçlenme (Asadzandi,
2018: 1), sosyal hizmetler, gerontoloji, sağlık bilimleri gibi birçok alanın
disiplinlerarası çalışma sahasına girmekte ve konuya olan ilgi ve eğilim
günden güne artmaktadır (Moberg, 2008: 95; Fry, 2010: 375). Manevi
güçlenme programlarıyla ilgi, eğilim ve becerileri açısından kendine
yönelen kişi özfarkındalık, hedef belirleme, problem çözme, stres yönetimi,
sorunlarla başa çıkma ve motivasyon açısından güçlenirken bu programlar
aynı zamanda psiko-sosyal açıdan kişiye rehberlik eder (Arnold, Butler,
Anderson, Funnell, & Feste, 1995: 308).
Yaşlanmanın etkisiyle görülen rahatsızlıklara karşı direnç oluşturan ve
başına gelenlerle baş etmeye çalışırken insana çözüm odaklı bir bakış açısı
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sunan iyimserlik, insana uzun ömürlü olma imkanı verebilir. Psikolojik
sağlığı koruyucu etkenlerden biri olarak iyimser düşünce biçimine sahip
insanlar kötümser insanlara göre sağlıklıdırlar ve sağlıklı yaşlanırlar
(Seligman, 2007: 3-6). Kötümser açıklama biçimi bireyin vazgeçmesine
sebep olurken iyimser açıklama biçimi insana davranışının sorumluluğunu
alma ve kendini dönüştürme gücü verir (Güloğlu, 2015: 191, 201-202).
Altmış iki yaş ve üstü bireylerle yapılan bir araştırmada iyimserliğin
bağışıklık sistemine ve dolayısıyla fiziksel sağlığa olumlu yansımaları
bilimsel olarak bulgulanmıştır (Kohut, Cooper, Nickolaus, Russell, &
Cunnick, 2002: 557-562). Yaşlının iyimserlik düzeyini artıran önemli bir
faktör ise maneviyattır. Yaşlılık evresinde sosyal kaynaklar ve maddi gelir
azalırken ve olumsuz yaşam olaylarıyla karşılaşma olasılığı artarken umuda
ve iyimserliğe eskisinden daha fazla ihtiyaç vardır. Gerontoloji literatüründe
önemi giderek artan maneviyat, anlam gibi varoluşsal faktörlerin yaşlının
sağlığındaki rolü günden güne daha çok kabul görmekte, dini ve manevi
kaynaklara erişilebilirlik konusu yaşlı bireyler için daha çok gündeme
gelmektedir. Sosyal kaynaklar, fiziksel sağlık ve olumsuz yaşam olayları
konularında alınacak geleneksel önlemlere oranla dindarlık, maneviyat ve
kişinin sahip olduğu anlam sisteminin yaşlının refah düzeyine daha önemli
katkılarının olduğu bulgulanmıştır (Fry, 2010: 375). Öte yandan Krause’un
(2002) bulguları ise maneviyata önem veren, manevi içerikli faaliyetlere ve
dini ritüellere katılan yaşlıların iyimser tutumlarının sağlık açısından da
olumlu bir algıya yol açtığını göstermektedir (Akt. Durak, 2016: 282-283).
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Yaşlıların nüfustaki oranı dünya ve ülkemiz üzerinde her yıl giderek
artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre sosyo-ekonomik
yönden gelişmiş ülkelerde her yedi insandan biri 65 yaşın üzerindeyken
2030’da her dört kişiden birini 65 yaş üstü bireylerin oluşturması
beklenmektedir. Demografik dönüşüm sürecinden geçen her toplumun bu
konuya eğilmesi ve politika üretmesi gerekirken sosyal değişim sürecinden
geçen her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yaşlıların bağımsızlığın önünde
bir engel olarak algılanması ve yaşlıların devletin sorumluluk alanına
girmesi gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaktadır. 2002 yılından 2020 yılına
kadar huzurevlerinde kalan yaşlı sayısının 2,8 kat arttığını görülmektedir.
Kurumsal hizmet almaya başlayarak evinden, sokağından, komşusundan
ve ailesinden uzaklaşan yaşlılar buna karşın mutluluk kaynaklarından da
uzaklaşmaktadır. Zira yaşam memnuniyeti araştırmasında yaşlı bireylerin
en önemli mutluluk kaynağı %71,4 ile aileleri, %13,7 ile çocukları, %4,9 ile
torunları ve %4,7 ile eşleridir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
2020).
Geleneksel kültürün kutsalı olan aileyi bir yana iten bağımsızlık ve
bireycilik kültürü, etkisi altına aldığı her toplumu bencilleştirmekte ve
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yalnızlaştırmaktadır. Hal böyleyken kurumsal hizmet aile büyüklerini
toplumdan, gençlerden ve çocuklardan uzaklaştırmaktadır. Yaşanan
bu sosyal tecrit ise sadece yaşlıların değil toplumun her kuşağının ortak
problemidir. Demografik dönüşüm ve sosyal değişim sürecinde böyle kritik
bir dönemde Türkiye’de uygulanacak olan amaçlı, planlı ve uzun vadeli
kuşaklararası öğrenme programları, toplumun yaşlılığa ilişkin tutumunu
olumlu yönde etkileyebilir. Araştırmanın amacı bu programların bir örneği
olarak Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının, yaşlıların
iyimserlik, umut ve psikolojik iyi olma düzeyleri ile ilişkisini incelemektir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada sayısal verilerin kullanıldığı nicel yöntem (Alkan, Şimşek,
Armağan Erbil, 2019: 560) benimsenmiştir. Deney ve kontrol grupları
oluşturulurken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçkisiz olmayan/
non randomized bir atama yapılmış, gruplar rastgele seçilemediği için yarı
deneysel model benimsenmiştir. Grupların seçkisiz atamayı içermediği ve
belli değişkenler üzerinden eşleştirildiği yarı deneysel çalışmalar için uygun
olan eşleştirilmiş desen (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz
&Demirel, 2012: 193) kullanılmıştır.
Deney ve kontrol grupları oluşturulduktan sonra her iki gruba da ön-test
uygulanmıştır. Ön-test tamamlandıktan sonra sadece deney grubuna
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulanmıştır.
Programın ardından son-test uygulanan deney ve kontrol gruplarından
elde edilen verilerle; yaşlıların iyimserlik, umut ve psikolojik iyi olma
düzeylerinde söz konusu olabilecek değişimin bulgulanması amaçlanmıştır.
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı geliştirilirken,
yaşlılar ve çocukların ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesi yapıldıktan
sonra her iki kuşağın manevi ihtiyaçları gözetilerek amaç ve kazanımlar
belirlenmiştir. Erikson’ın psiko-sosyal gelişim kuramı esas alınarak her
iki kuşağın karşılıklı ihtiyaçlarına yönelik temalar seçilmiş ve uygun
içeriklerle, öğretim yöntem ve teknikleriyle oturumlar bilimsel yöntemlerle
planlanmıştır. Toplam on iki oturumdan oluşan program iki aşamalı
olarak planlanmıştır. Altı oturum kuşaklararası uygulamalara hazırlık
niteliğinde olup sadece yaşlılardan oluşan deney grubuna uygulanmıştır.
Son altı oturumda çocuklarla yaşlılar bir araya gelmiştir. Hazırlık
programında yaşlı katılımcılara değerler eğitimi verilirken çocuklara
nitelikli kültürel aktarım yapabilmeleri açısından motive edilmişlerdir.
Kuşaklararası oturumlar ise yaşlıların katılımıyla ilkokulda bir sınıfta ve
çocukların katılımıyla bir huzurevinde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda
okul bahçesi, huzurevi bahçesi ve belediyenin sosyal tesisleri gibi imkânlar
değerlendirilmiştir. Her oturum 45+45=90 dakika olup arada on dk ara
verilerek devam edilmiştir.

142

Ankara İli İlkokul ve Huzurevi Örneğinde Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının Yaşlılar Üzerindeki Yansımaları

Araştırma Soruları
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının yaşlılar üzerindeki
etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır.
-Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programına katılan yaşlıların
umut düzeyi farklılaşmış mıdır?
-Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programına katılan yaşlıların
iyimserlik düzeyi farklılaşmış mıdır?
-Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programına katılan yaşlıların
psikolojik iyi olma düzeyi farklılaşmış mıdır?
Çalışma Grubu
Araştırmada derinlemesine araştırma yapılmasına ve amaca uygun
zengin durumların seçilmesine olanak veren amaçsal örnekleme yöntemi
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz &Demirel, 2013: 90)
tercih edilmiştir. Amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemi benimsenerek katılımcıların sağlık durumları, fiziksel, zihinsel
ve psikolojik açıdan etkinliklere katılım ve çocuklarla bir araya gelmeye
uygun olup olmama durumları ölçüt olarak alınmıştır. Uygulama yapılan
kurumlarda görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile yaşlıların
durumları değerlendirilerek katılımcılara karar verilmiştir.
Araştırma, Etimesgut Belediyesi İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Özel
İlgi Evi Huzurevi ve Keçiören Belediyesi Emekliler Platformundan 30’u
deney 31’i kontrol grubu olmak üzere 61 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Yaş ortalaması 76 olan deney grubundaki katılımcıların yaşları 54 ile 95
arasında değişmektedir. Kontrol grubu katılımcılarının yaş ortalaması ise
74 olup katılımcıların yaşları 49 ile 92 arasında değişmektedir. Araştırmaya
katılan 61 katılımcıdan 9’u 65 yaşın altında olsa da deney ve kontrol
gruplarının yaş ortalaması 65’in üstündedir. Bu ortalama esas alınarak
katılımcılar için yaşlı kavramı kullanılmıştır. Ayrıca yaşlılığın başlangıcı
kişiden kişiye, toplumdan topluma göreceli tanımlamalar içermektedir.
Veri Toplama Teknikleri
Uygulamalara başlamadan önce aydınlatılmış onam formu doldurarak
araştırma için gönüllü olan tüm katılımcılara ön testler uygulanmış ve veri
toplama aracı olarak Beck Umutsuzluk Ölçeği BUÖ (Durak, 1994; Durak
ve Palabıyıkoğlu, 1994), İyimserlik Ölçeği İÖ (Çalık, 2008) ve Psikolojik İyi
Oluş Ölçeği PİOÖ (Telef, 2011; Telef, 2013) kullanılmıştır.
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Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)
20 maddeden oluşan ölçek; Beck, Weissman, Lester ve Trexler (1974)
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, ‘‘evet’’ veya ‘‘hayır’’ ifadeleriyle
cevaplanabilmektedir. Ölçekten alınabilecek puan ranjı 0-20 arasındadır.
Fiziksel ve psikiyatrik hastalığı bulunan kişilerle kapsamlı bir çalışma
sonucunda geçerlik ve güvenirliği sağlanan umutsuzluk ölçeğinde;
“Gelecek ile İlgili Duygular ve Beklentiler” (α = .78), “Motivasyon Kaybı”
(α = .72) ve “Umut” (α = .72) olmak üzere üç faktör belirlenmiştir ve bu üç
faktör toplam varyansın %42,6’sını açıklamaktadır (Durak, 1994; Durak ve
Palabıyıkoğlu, 1994).
İyimserlik Ölçeği (İÖ) Puanları Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması
Ölçek, Balcı ve Yılmaz (2002) tarafından üniversite öğrencilerine
uygulanması için geliştirilmiş ve sonra Çalık (2008), ölçeği ilköğretim altı,
yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerine uyarlamıştır. Çalık’ın (2008) çocuklara
uyarladığı ölçeğin bu araştırma kapsamında yetişkinlere ve yaşlılara da
uygulanabilmesi amacıyla 253’ü erkek ve 370’i kadın olmak üzere yaş
ortalaması 39,52 olan 623 kişiden veri toplanmış ve gerekli geçerlilik
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.
4’lü likert olarak puanlanan (1 = Benim düşüncemi hiç yansıtmıyor;
2 = Benim düşüncemi biraz yansıtıyor; 3 = Kararsızım; 4 = Benim
düşüncemi büyük ölçüde yansıtıyor) ve 18 maddeden oluşan İyimserlik
Ölçeğinin tek boyutlu yapısını incelemek için doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapılırken uyum indeksi değerleri,
faktör yük değerleri ve hata varyansları incelenerek model veri uyumu
değerlendirilmiştir. Uyum indeksi değerleri, faktör yük değerleri (maxmin) ve hata varyansı (max-min) değerleri incelendiğinde X2/sd değeri
3 ile 5 arasındadır. Buna göre model veriye orta düzeyde iyi uyum
göstermektedir. CFI değeri 0,99 ve NFI değeri 0,99 olarak saptanmış
olup 0,90’nın üzerinde olan bu değerlerle modelin veriye çok iyi uyum
gösterdiği söylenebilir. GFI değeri ise 0,84’tür ve bu değer 0,90’dan
düşük bir değer olması sebebiyle bu indeks değerine göre model veri
uyumunun sağlanmadığı görülmektedir. RMSEA indeksi açısından
değerlendirildiğinde ise bu indeksin model için 0,071 olduğu saptanmıştır
ve bu indekse göre modelin veriye uyumlu olduğu görülmektedir. Genel
olarak uyum indeksleri değerlendirildiğinde tek boyutlu modelin veriye
uyum sağladığını söylemek mümkündür. Ölçekteki tüm maddelerin faktör
yük değerleri 0,30’dan yüksek olduğu için tüm maddelerin amacına hizmet
ettiği söylenebilir. Ölçeğin madde ayırt ediciliğinin saptanabilmesi için
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ölçek puanları en üstten en alta doğru sıralanmıştır. Üst %27’ye girenler üst
grup ve alt %27’ye girenler alt grup olarak ayrılmıştır. Maddelerin alt grup
ile üst grup arasında farklılık gösterme durumu t testi ile incelenmiş olup
madde toplam puan korelasyonlarının 0,46 ile 0,90 arasında değiştiğini
söylemek mümkündür. Düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonu
değerlerinin 0,41 ile 0,88 arasında değiştiği saptanmıştır. Üst grup ile alt
grup arasında yapılan t testi sonucunda ise tüm maddeler için anlamlı
farklılık oluşmuştur (p<0,05). Buna sonuca göre, İyimserlik Ölçeğinde
yer alan maddelerin alt grupta yer alan bireyler ile üst grupta yer alan
bireyleri ayırmada başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca ölçeğe
ait Cronbach alfa değeri incelendiğinde İyimserlik Ölçeği puanlarından
elde edilen Cronbach alfa katsayısının 0,97 olduğu belirlenmiş, elde edilen
ölçümlerin güvenirliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOO)
Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2011; 2013) tarafından yapılan ölçek,
Diener ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilmiştir. Açımlayıcı faktör
analizi sonucunda toplam açıklanan varyans %42’dir. Ölçek maddelerinin
faktör yükleri .54 ile .76 arasında hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizinde uyum indeksi değerleri RMSEA= 0.08, SRMR=0.04, GFI=
0.96, NFI= 0.94, RFI= 0.92, CFI= 0.95 ve IFI=0.95 olarak saptanmıştır.
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Psikolojik İyi Oluş Ölçeklerinin alt boyutlarından
özerklikle .30, çevresel hâkimiyetle .53, bireysel gelişimle .29, diğerleri
ile olumlu ilişki .41, yaşam amaçlarıyla .38, öz-kabulle .56 ve toplam
psikolojik iyi oluş ile .56 düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca İhtiyaç Doyum
Ölçeğinin alt boyutlarından özerklikle .30, yeterlikle .69, ilişkili olmayla
.57 ve toplam ihtiyaç doyumu ile .73 düzeyde ilişki görülmüştür. Ölçeğin
güvenirlik çalışmasında elde edilen Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı
.80 olarak bulunmuştur. Test tekrar test sonucuna göre ölçeğin birinci ve
ikinci uygulama arasında yüksek düzeyde, anlamlı ve pozitif ilişki olduğu
saptanmıştır (r= 0.86, p<.001). Psikolojik İyi oluş ölçeğinin madde toplam
korelasyonlarının .41 ile .63 arasında değişiklik gösterdiği ve t-değerlerinin
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<.001). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin
maddeleri, kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (7)
şeklinde 1–7 arasında cevaplanmakta, bütün maddeler olumlu ifadelerle
karşılık bulmaktadır. Puanlar 8 (tüm maddelere kesinlikle katılmıyorum
cevabı verilirse) ile 56 (tüm maddelere kesinlikle katılıyorum cevabı
verilirse) arasında değişmekte, yüksek puan kişinin birçok psikolojik güç
ve kaynağa sahip olduğuna işaret etmektedir (Diener ve diğerleri, 2010;
Telef, 2011; Telef, 2013).
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Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan ölçek puanlarının normal dağılım varsayımını
sağlama durumu incelenerek deney ve kontrol grubunun ön test puanlarının
farklılaşması ile son test puanlarının farklılaşmasında uygun analiz yöntemi
belirlenmiştir. İstatistiksel hipotezlerin test edilmesinde örneklemin
bulunduğu dağılımın normalliğinin test edilmesi önem arz etmektedir (Toy
ve Tosunoğlu, 2017). Doğru istatistik tekniğin kullanılabilmesi amacıyla
öncelikle değişkenlerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediği
test edilir. Normal dağılım varsayımı sağlayan ölçek puanlarında ilişkisiz
örneklemler t testi kullanılmıştır. Normal dağılım varsayımı sağlanmayan
ölçek puanlarında ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İki bağımsız
dağılımın medyanlarının eşitliğini test eden bir istatistiksel sınama olan
Mann-Whitney testine ilişkin hipotezler;
H0:iki yığın medyanı birbirine eşittir
H1:iki yığın medyanı birbirine eşittir değildir
şeklinde kurulmaktadır.
Deney grubunun programdan önce (ön test) ve programdan sonra (son
test) ölçek puanlarının farklılaşmasını incelemek amacıyla ise normal
dağılım varsayımının sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler t testi
kullanılmıştır. Normal dağılım varsayımının sağlanmadığı durumlarda
ise Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Bağımlı grup çiftlerin
farklarının ana kitle dağılımlarının simetrik olduğu varsayılır. Dağılımın
orta noktasını sıfır olan çiftleri atarak kalan n tane mutlak fark, artan
bir büyüklük sırasına dizilir. Artı ve eksi farkların sıra numaralarının
toplamları hesaba alınır. Bu hesaplamalar içerisinden küçük olan Wilcoxon
test istatistiğidir (Çakıcı, Oğuzhan, Özdil, 2015). Kullanılan analizlerin
Tablo 1’de görülmesi mümkündür.
Tablo 1. Nicel veri analizinde kullanılan yöntemler
Yöntem

Katılımcılar

Karşılaştırma

Normal Dağılım
Normal Dağılım Varsayımı
Varsayımı
Sağlandı ise
Sağlanmadı ise

Deney-Kontrol Ön Test

İlişkisiz Örneklemler
t testi

Mann Whitney U
testi

İlişkili Örneklemler
t testi

Wilcoxon işaretli
sıralar testi

Deney-Kontrol Son Test
Deney Grubu Ön Test-Son test
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Nicel Bulguların İncelenmesi
Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
Programı
Uygulanmadan Önce Deney ve Kontrol Grubundaki
Katılımcıların Ön Test Puanlarının İncelenmesi
artan bir büyüklük sırasına dizilir. Artı ve eksi farkların sıra numaralarının toplamları hesaba alınır. Bu
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulanmadan önce
hesaplamalar içerisinden küçük olan Wilcoxon test istatistiğidir (Çakıcı, Oğuzhan, Özdil, 2015).
deney ve
kontrol
grubundaki
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği,
Kullanılan
analizlerin
Tablo
1’de görülmesikatılımcıların
mümkündür.

Beck1.Umutsuzluk
Ölçeği
ve İyimserlik
Tablo
Nicel veri analizinde
kullanılan
yöntemler

Ölçeği puanlarının istatistiksel
olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) belirlenmiştir. Diğer bir
Yöntem
deyişle, uygulama
öncesinde katılımcıların
psikolojik
iyi oluş, umutsuzluk
Karşılaştırma
Normal
Dağılım Normal
Dağılım
ve iyimserlik düzeylerinin benzer
olduğu
Varsayımı
Sağlandısöylenebilir.
ise
VarsayımıUygulama
Sağlanmadı ise
Ön Test
İlişkisiz
Örneklemler
t
öncesinde Deney-Kontrol
katılımcıların
psikolojik
iyi oluş,
umutsuzluk
ve iyimserlik
Mann Whitney U testi
testi
Deney-Kontrol
Son Test
düzeyi bakımından benzer
olması yapılan
uygulamanın değerlendirilmesi
Katılımcılar
Deney Grubu Ön Test-Son
işaretli sıralar
açısından önemli
görülmektedir. İlişkili Örneklemler t testi Wilcoxon
test
testi

Nicel Bulguların İncelenmesi

Kuşaklararası
Manevi
Eğitimi
Programı
Kuşaklararası
Manevi Güçlenme
EğitimiGüçlenme
Programı Uygulanmadan
Önce Deney
ve Kontrol
Uygulandıktan
Deney İncelenmesi
ve Kontrol Grubundaki
Grubundaki
KatılımcılarınSonra
Ön Test Puanlarının

Katılımcıların
Son Test
Puanlarının
İncelenmesi
Kuşaklararası
Manevi Güçlenme
Eğitimi
Programı uygulanmadan
önce deney ve kontrol grubundaki
katılımcıların Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve İyimserlik Ölçeği puanlarının
Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
Programı
uygulandıktan sonra
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, uygulama
deney
ve
kontrol
grubundaki
katılımcıların
psikolojik
iyi oluşbenzer
ölçeği
öncesinde katılımcıların psikolojik iyi oluş, umutsuzluk ve iyimserlik düzeylerinin
olduğu
söylenebilir.
Uygulama
öncesinde
katılımcıların
psikolojik
iyi oluş, umutsuzluk
ve iyimserlik
düzeyi
puanlarının
anlamlı
farklılık
gösterme
durumunun
incelenmesi
amacıyla
bakımından
benzer olması
yapılan
uygulamanın
değerlendirilmesi
açısından
önemli görülmektedir.
ölçek puanları
normal
dağılım
gösterdiğinden
ilişkisiz
örneklemler
t-testi

Kuşaklararası
ManeviSonuçlar
GüçlenmeTablo
Eğitimi2’de
Programı
Uygulandıktan Sonra Deney ve Kontrol
ile incelenmiştir.
sunulmuştur.
Grubundaki Katılımcıların Son Test Puanlarının İncelenmesi
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol grubundaki
Tablo 2.psikolojik
Kuşaklararası
Manevi anlamlı
Güçlenme
Eğitimi
Programı
katılımcıların
iyi oluş ölçeği puanlarının
farklılık gösterme
durumunun
incelenmesi
amacıyla
ölçek puanları normal
dağılım Deney
gösterdiğindenve
ilişkisiz
örneklemler t-testi
ile incelenmiştir.
Uygulandıktan
Sonra
Kontrol
Grubundaki
Sonuçlar
Tablo 2’de sunulmuştur.
Katılımcıların
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Puanları T-Testi

Tablo
2. Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı Uygulandıktan Sonra Deney ve
Sonuçları
Kontrol Grubundaki Katılımcıların Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Puanları T-Testi Sonuçları
Kontrol
Deney

N
31
30

𝑿𝑿
43,40
49,33

ss
8,47
4,98

sd

t

P

59

3,32

0,002

Tablo 2’ye göre, Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra deney ve
kontrol
katılımcıların
Psikolojik İyi
Oluş Ölçeği
puanları arasında
anlamlı
fark (p<0,05)
Tablogrubundaki
2’ye göre,
Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
Programı
bulunmuştur.
Bu durumda
programın
deney grubu
katılımcılarının
psikolojik iyiPsikolojik
oluş düzeyini
uygulandıktan
sonra deney
ve kontrol
grubundaki
katılımcıların
artırmada etkili olduğu ifade edilebilir.

İyi Oluş Ölçeği puanları arasında anlamlı fark (p<0,05) bulunmuştur.

Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme Eğitimi
sonra deney
ve kontrol
Bu durumda
programın
deneyProgramı
grubu uygulandıktan
katılımcılarının
psikolojik
iyigrubundaki
oluş
katılımcıların Beck Umutsuzluk Ölçeği puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumunun incelenmesi
düzeyini
artırmada
etkili
olduğu
ifade
edilebilir.
amacıyla ölçek puanları normal dağılım gösterdiğinden ilişkisiz örneklemler t-testi incelenmiştir.
Sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra

Tablo
Güçlenme
Eğitimi Programı
Uygulandıktan
SonraÖlçeği
Deney ve
deney3. Kuşaklararası
ve kontrol Manevi
grubundaki
katılımcıların
Beck
Umutsuzluk
Kontrol Grubundaki Katılımcıların Beck Umutsuzluk Ölçeği Puanları T-Testi Sonuçları

puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumunun incelenmesi amacıyla
Grup 2
ss
sd
t
ölçek
puanları Nnormal 𝑿𝑿dağılım gösterdiğinden
ilişkisiz
örneklemlerP t-testi
Kontrol
31
7,06
4,46
59
2,731
0,008
incelenmiştir.
Sonuçları
Tablo 3’te
Deney
30
4,34
3,18sunulmuştur.

Tablo 3’de görüldüğü gibi Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra
deney ve kontrol grubundaki katılımcıların Beck Umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılık
(p<0,05) tespit edilmiştir. Bu durumda programın deney grubu katılımcılarının umutsuzluk düzeyini
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N
31
30

Kontrol
Deney

ss
8,47
4,98

𝑿𝑿
43,40
49,33

sd

t

P

59

3,32

0,002

Tablo 2’ye göre, Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra deney ve
kontrol grubundaki katılımcıların Psikolojik İyi Oluş Ölçeği puanları arasında anlamlı fark (p<0,05)
Esra AYDINBAŞ
bulunmuştur. Bu durumda programın deney grubu katılımcılarının psikolojik iyi oluş düzeyini
artırmada etkili olduğu ifade edilebilir.
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol grubundaki
katılımcıların
Umutsuzluk Ölçeği Manevi
puanlarının anlamlı
farklılık gösterme
durumunun
incelenmesi
Tablo 3.Beck
Kuşaklararası
Güçlenme
Eğitimi
Programı
amacıyla
ölçek puanları normal
dağılımDeney
gösterdiğinden
örneklemlerGrubundaki
t-testi incelenmiştir.
Uygulandıktan
Sonra
ve ilişkisiz
Kontrol
Sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Katılımcıların

Beck

Umutsuzluk

Ölçeği

Puanları

T-Testi

Tablo
3. Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı Uygulandıktan Sonra Deney ve
Sonuçları
Kontrol Grubundaki Katılımcıların Beck Umutsuzluk Ölçeği Puanları T-Testi Sonuçları
Grup 2
Kontrol
Deney

N
31
30

𝑿𝑿
7,06
4,34

ss
4,46
3,18

sd

t

59

P
2,731

0,008

Tablo 3’de görüldüğü gibi Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra
deney
kontrol görüldüğü
grubundaki katılımcıların
Beck Umutsuzluk
düzeyleri
arasında anlamlı
farklılık
Tablove 3’de
gibi Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
(p<0,05) tespit edilmiştir. Bu durumda programın deney grubu katılımcılarının umutsuzluk düzeyini
Programı
uygulandıktan
sonra deney ve kontrol grubundaki katılımcıların
düşürmede
etkili
olduğu ifade edilebilir.

Beck Umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılık (p<0,05) tespit
edilmiştir. Bu durumda programın deney grubu katılımcılarının
umutsuzluk düzeyini düşürmede etkili olduğu ifade edilebilir.
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra
deney ve kontrol grubundaki katılımcıların iyimserlik ölçeği puanlarının
anlamlı farklılık gösterme durumunun incelenmesi amacıyla ölçek puanları
normal dağılım Mann Whitney U-testi ile incelenmiştir. Sonuçları Tablo
4’te sunulmuştur.

Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol grubundaki
katılımcıların iyimserlik ölçeği puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumunun incelenmesi
Tabloölçek
4. puanları
Kuşaklararası
Güçlenme
EğitimiSonuçları
Programı
amacıyla
normal dağılım Manevi
Mann Whitney
U-testi ile incelenmiştir.
Tablo 4’te
sunulmuştur.
Uygulandıktan Sonra Deney ve Kontrol Grubundaki

Katılımcıların
İyimserlik
Ölçeği
Puanları
Mann
Whitney
U-Testi
Tablo
4. Kuşaklararası
Manevi Güçlenme
Eğitimi
Programı
Uygulandıktan
Sonra
Deney ve
Kontrol
Grubundaki Katılımcıların İyimserlik Ölçeği Puanları Mann Whitney U-Testi
Sonuçları
Sonuçları
Grup

N

Kontrol

31

Deney

30

Sıra ortalaması

Sıra toplamı

73,15

26,27

814,50

76,38

35,88

1076,50

𝑿𝑿

U

p

318,500

0,034

Tablo 4’teki sonuçlara bakıldığında Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan
Tablo
4’teki
bakıldığında
Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
sonra
deney
ve sonuçlara
kontrol grubundaki
katılımcıların
iyimserlik ölçeği
puanlarının
istatistiksel
olarak
Programı
uygulandıktan
sonra
deney ve Bu
kontrol
grubundaki
katılımcıların
anlamlı
bir farklılık
olduğu (p<0,05)
belirlenmiştir.
durumda,
Kuşaklararası
Manevi Güçlenme
Eğitimi
Programının
iyimserlik
düzeylerini
artırmada
etkili olduğu
söylenebilir.
iyimserlik
ölçeğikatılımcıların
puanlarının
istatistiksel
olarak
anlamlı
bir farklılık
olduğu

(p<0,05) belirlenmiştir.
BuEğitimi
durumda,
Kuşaklararası
Manevi
Kuşaklararası
Manevi Güçlenme
Programı
Uygulanan Grubun
ÖnGüçlenme
Test-Son Test
Puanlarının
İncelenmesi katılımcıların iyimserlik düzeylerini artırmada etkili
Eğitimi Programının

Deney
Grubundaki
Katılımcıların Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı Uygulandıktan
olduğu
söylenebilir.
önce ve sonra (Ön-Son Test) Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Puanları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile
incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.

Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
Programı
Tablo
5. Deney Grubundaki
Katılımcıların
Kuşaklararası
Manevi
GüçlenmeUygulanan
Eğitimi Programı
Grubun Önönce
Test-Son
Puanlarının
İncelenmesi
Uygulandıktan
ve sonra Test
(Ön-Son
Test) Psikolojik
İyi Oluş Ölçeği Puanları Wilcoxon
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Deney Grubundaki Katılımcıların Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi
n
Sıra ortalaması
toplamı
p
Programı Uygulandıktan
önce ve sonraSıra
(Ön-Son
Test)z Psikolojik
İyi Oluş
Negatif sıra
8
5,50
44,00
Ölçeği
Puanları
Wilcoxon
İşaretli
Sıralar
Testi
ile
incelenmiştir.
Sonuçlar
3,632 0,000
Pozitif sıra
2
18,10
362,00
Tablo 5’te sunulmuştur.
Eşit
2
Ön test-son test

𝑋𝑋ö! !"#! = 45,30;
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𝑋𝑋!"# !"#! = 49,34;

Tablo 5 incelendiğinde Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulanmadan önce ve
sonra katılımcıların psikolojik iyi oluş ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği (p<0,05) belirlenmiştir. Katılımcıların son test puanlarının ön test puanlarından yüksek
olması Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının psikolojik iyi oluş düzeyini değiştirmede
etkili olduğunu göstermektedir.
Deney grubundaki katılımcıların Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan
önce ve sonra (ön-son test) Beck Umutsuzluk Ölçeği puanları normal dağılım gösterdiğinden ilişkili

Deney

30

76,38

35,88

1076,50

sunulmuştur.
Tablo 4’teki
sonuçlara bakıldığında
Kuşaklararası
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Güçlenme
Eğitimi Programı
uygulandıktan
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4. Kuşaklararası
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olarak
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Ölçeği Puanları
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anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Bu durumda, Kuşaklararası Manevi Güçlenme
Sonuçları
Eğitimi Programının katılımcıların iyimserlik düzeylerini artırmada etkili olduğu söylenebilir.
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Üzerindeki
Kuşaklararası
ManeviÖrneğinde
Güçlenme
Eğitimi
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iyimserlik
ölçeği
puanlarının
istatistiksel
olarak
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örneklemler t- testi ile incelemiştir. Sonuçları tablo 6’da gösterilmiştir.
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önce ve sonra (ön-son test) Beck Umutsuzluk Ölçeği puanları normal dağılım gösterdiğinden ilişkili
örneklemler
testideney
ile incelemiştir.
tablo Kuşaklararası
6’da gösterilmiştir.
Tablo 6’ya
göre
grubundakiSonuçları
katılımcılara
Manevi Güçlenme Eğitimi
Programı
Tablo
6. t-Deney
Grubundaki
Katılımcıların
Kuşaklararası
Manevi
uygulandıktan
sonraki
Beck
Umutsuzluk
Ölçeği
puanlarınınManevi
uygulamadan
önceki
puanlarına
göre
Tablo
6. Deney Eğitimi
Grubundaki
Katılımcıların
Kuşaklararası
Güçlenme
Eğitimi
Programı
Güçlenme
Programı
Uygulandıktan
Önce
ve
Sonra
(Önistatistiksel olarak
anlamlı
farklılık
gösterdiği
(p<0,05)
görülmektedir.Ölçeği
Bu sonuç,
Kuşaklararası
Uygulandıktan
Önce
ve
Sonra
(Ön-Son
Test)
Beck
Umutsuzluk
Puanları
tTesti
Son
Test)
Beck
Umutsuzluk
Ölçeği Puanları
t- Testi Sonuçları
Manevi
Güçlenme
Eğitimi
Programının katılımcıların
umutsuzluk düzeylerini
düşürmede olumlu etki
Sonuçları
ettiği söylenebilir.
Ön test
Son test

N
30
30

𝑿𝑿
5,92
4,33

S
2,73
3,35

sd

29

t

P

0,165

0,015

Tablo 6’ya göre deney grubundaki katılımcılara Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı
uygulandıktan
Beck Umutsuzluk
Ölçeğikatılımcılara
puanlarının uygulamadan
önceki puanlarına
Tablo 6’ya sonraki
göre deney
grubundaki
Kuşaklararası
Manevigöre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmektedir. Bu sonuç, Kuşaklararası
Güçlenme
Eğitimi
uygulandıktan
sonraki
Beckdüşürmede
Umutsuzluk
Manevi
Güçlenme
Eğitimi Programı
Programının katılımcıların
umutsuzluk
düzeylerini
olumlu etki
Ölçeği
puanlarının uygulamadan önceki puanlarına göre istatistiksel
ettiği
söylenebilir.

olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmektedir. Bu sonuç,
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının katılımcıların
umutsuzluk düzeylerini düşürmede olumlu etki ettiği söylenebilir.
Deney grubundaki katılımcıların Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi
Programı uygulandıktan önce ve sonra (ön-son test) iyimserlik ölçeği
puanları normal dağılım göstermediği için wilcoxon işaretli sıralar testi ile
incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.
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Deney grubundaki katılımcıların Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan

önce ve 7.
sonra
(ön-sonGrubundaki
test) iyimserlik ölçeği
puanları normalKuşaklararası
dağılım göstermediğiManevi
için wilcoxon
Tablo
Deney
Katılımcıların
işaretli sıralar testi
ile incelenmiştir.
SonuçlarUygulandıktan
Tablo 7’de sunulmuştur.
Güçlenme
Eğitimi
Programı
Önce ve Sonra (ÖnTablo Test)
7. Deneyİyimserlik
Grubundaki Katılımcıların
Kuşaklararası
Manevi Güçlenme
Eğitimi
Programı
Son
Ölçeği Puanları
Wilcoxon
İşaretli
Sıralar
Uygulandıktan
Önce
ve
Sonra
(Ön-Son
Test)
İyimserlik
Ölçeği
Puanları
Wilcoxon
İşaretli
Testi Sonuçları
Sıralar Testi Sonuçları
Ön test-son test
Negatif sıra

n
10

Sıra ortalaması
12,75

Sıra toplamı
127,50

z

Pozitif sıra

18

15,47

278,50

1,720

Eşit

2

𝑋𝑋ö! !"#! = 74,79;

p
0,085

𝑋𝑋!"# !"#! = 76,39;

Tablo 7’de Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol

Tablo
7’de Kuşaklararası
Maneviölçeği
Güçlenme
Eğitimi
Programı
uygulandıktan
grubundaki
katılımcıların iyimserlik
puanlarının
istatistiksel
olarak
anlamlı farklılık
göstermediği
(p>0,05)
Katılımcıların iyimserlik
ölçeği son iyimserlik
test puanlarındaölçeği
bir miktar
sonra
deney
ve belirlenmiştir.
kontrol grubundaki
katılımcıların
artış
olsa
da
bu
artış
istatistiksel
olarak
anlamlı
değildir.
puanlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
belirlenmiştir.
Katılımcıların iyimserlik ölçeği son test puanlarında bir
Dünyada artış
kuşaklararası
öğrenmeye
birçok uygulama
ve bu uygulamaların yaşlılar
miktar
olsa da
bu artışyönelik
istatistiksel
olarakdenenmekte
anlamlı değildir.

üzerindeki yansımaları ortaya koyulmaktadır. Bu araştırma, bilgi, beceri ve deneyimin doğal süreçte
kuşaktan kuşağa aktarılabildiği eski zamanlardan günümüze, dünyadaki yeni uygulamalar ve
yaklaşımlar incelenerek ortaya koyulmuş özgün uygulama örneklerinden birini içermektedir. İlkokulda
Tartışma,
Öneriler
ve huzurevinde Sonuç
bir örneği ve
denenen
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programında çocuklar ve
yaşlılar uygun öğrenme ortamlarında bir araya getirilmiş, yaşlının ait hissettiği kuşaklararası zincirin
Dünyada
kuşaklararası
öğrenmeye
yönelik(2011:
birçok
denenmekte
içerisinde ona
yer açılmıştır. Bu
bağlamda Tornstam
170)uygulama
gençken kendini
daha çok birey
ve
bu hisseden
uygulamaların
yaşlılarkuşaklararası
üzerindekizincirin
yansımaları
koyulmaktadır.
olarak
kişinin yaşlandıkça
bir parçasıortaya
olarak hissettiğini
dile getirerek
yaşlılıkta
yaşanan kuşaklararası
aidiyetveduygusunu
dile getirir.
bu düşüncelerle
birlikte
Bu
araştırma,
bilgi, beceri
deneyimin
doğalTümsüreçte
kuşaktan
araştırmada elde edilen bulgular, yeni kuşaklarla aktif bir bağ içerisinde olmanın bu dönemin gelişim
kuşağa
aktarılabildiği
eski
zamanlardan
günümüze,
dünyadaki
yeni
ihtiyaçlarından biri olduğunu ve kuşaklararası ilişkilerin yaşlılıkta önem kazandığını göstermektedir.
uygulamalar
ve yaklaşımlar
ortaya
özgün uygulama
Yaşlandığında manzaranın
tamamınıincelenerek
görebilme imkanı
bulankoyulmuş
insan yeni kuşaklarla
bir arada olursa
örneklerinden
birinigözden
içermektedir.
İlkokulda
ve huzurevinde
bir örneği
kendi yaşamını yeniden
geçirme şansına
sahip olabilir.
Böylece zamanın
aşkınlığında
deneyimlerini
yeniden değerlendirme
ve anlamlandırma
fırsatı yakalayarak
ilişkilerini
onarabilir ve
denenen
Kuşaklararası
Manevi
Güçlenme Eğitimi
Programında
çocuklar
bütünlük duygusu yaşayabilir (Tornstam, 2011: 168-169). Bu düşünceyi destekleyen bir araştırmada
ve
yaşlılar uygun öğrenme ortamlarında bir araya getirilmiş, yaşlının ait
Murayama ve arkadaşları (2014: 311-312), 65 yaş üstü bireylerin okulda eğitime gönüllü katkı
hissettiği
kuşaklararası
zincirin içsel
içerisinde
yer açılmıştır.
Bu bağlamda
sundukları kuşaklararası
bir programın,
bütünlükona
duygusuna
nasıl yansıdığını
araştırmışlardır.
Stres faktörleri
ve depresif
çıkma, daha
bütünlük
sağlanmasında
önemli
Tornstam
(2011:
170) belirtilerle
gençkenbaşa
kendini
çokduygusunun
birey olarak
hisseden
etkenlerdir.yaşlandıkça
Buna göre programa
katılan yaşlılar
kendilerini
daha anlamlı
hissetmeye
başlamış ve
kişinin
kuşaklararası
zincirin
bir parçası
olarak
hissettiğini
yalnızlık duyguları azalmıştır. Konuya ilişkin olarak bu araştırmada Kuşaklararası Manevi Güçlenme
dile
getirerek
kuşaklararası
aidiyet
duygusunu
dile
Programının
yaşlılaryaşlılıkta
üzerindeki yaşanan
sonuçları da
benzer niteliktedir.
Bu sonucun
elde edilmesinde
getirir.
bu düşüncelerle
birlikte
araştırmada
elde edilen
bulgular,
programdaTüm
kuşaklararası
öğrenme ile birlikte
ele alınan
ikinci temel kavram
olarak manevi
güçlenme
içeriklerinin
etkisi de görülmektedir.
yeni
kuşaklarla
aktif bir bağ içerisinde olmanın bu dönemin gelişim

ihtiyaçlarından
olduğunu
ve ihtiyaç
kuşaklararası
yaşlılıkta
Yaşlılıkta kuşaklararasıbiri
aidiyetle
birlikte insanın
duyduğu bir ilişkilerin
diğer konu varoluşsal
konulara
bütüncülkazandığını
bir bakış açısı vegöstermektedir.
anlam ihtiyacıdır. Programın
içeriğini oluşturan
Manevi güçlenme,
geçmiş,
önem
Yaşlandığında
manzaranın
tamamını
gelecek, yaşanmış olan bir ömür, hayat, ölüm ve sonrası gibi konularda anlam ihtiyacına katkı
görebilme
imkanı bulan insan yeni kuşaklarla bir arada olursa kendi
sunmuştur. Kişinin Yaratıcısıyla olan bağını kapsayan maneviyat, insanın aradığı anlam, içsel güçler
yaşamını
gözden
geçirme
sahip olabilir.
Böylece
zamanın
ve bütünlük yeniden
duygusu için
kapı aralar.
Aşkınşansına
olanla bütünlük
içerisinde olmak
ve bir
amaca sahip
aşkınlığında
yeniden
değerlendirme
ve anlamlandırma
olmak; yaşamın deneyimlerini
kontrolünü dengeli
bir şekilde
sürdürmeyi, olumlu
ilişkileri, deneyimleri
anlamlandırmayı,
kabul etmeyi,
yaşam onarabilir
memnuniyetini
insanı
başına gelenler
fırsatı
yakalayarak
ilişkilerini
veberaberinde
bütünlükgetirerek,
duygusu
yaşayabilir
karşısında güçlü kılar (Plante, 2012: 3-5; Mackinlay, 2004: 72; Kim & Park, 2013: 292; MacKinlay,
(Tornstam,
2011:
168-169).
Bu
düşünceyi
destekleyen
bir
araştırmada
2006). Bu bağlamda son zamanlarda maneviyat ile kişinin psikolojik süreçleri arasındaki ilişkileri
Murayama
arkadaşları
(2014:
311-312),
65 yaş
üstü
bireylerin
okulda
inceleyen birçokveampirik
çalışma, insanın
aşkın
tarafıyla canlı
bir bağ
içinde
olmasının onu
psikolojik
ve manevi açıdan
besleyip
güçlü
kılabileceğini kuşaklararası
göstermektedir. Moberg'in
(2005: 11) bulguları
eğitime
gönüllü
katkı
sundukları
bir programın,
içsel bu
düşünceyi desteklemekte;
psikolojik iyi araştırmışlardır.
oluş, yaşam doyumu, fiziksel
zihinsel sağlık
bütünlük
duygusunamaneviyatla
nasıl yansıdığını
Stres vefaktörleri
ve depresif belirtilerle başa çıkma, bütünlük duygusunun sağlanmasında
önemli etkenlerdir. Buna göre programa katılan yaşlılar kendilerini
150

Ankara İli İlkokul ve Huzurevi Örneğinde Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının Yaşlılar Üzerindeki Yansımaları

daha anlamlı hissetmeye başlamış ve yalnızlık duyguları azalmıştır.
Konuya ilişkin olarak bu araştırmada Kuşaklararası Manevi Güçlenme
Programının yaşlılar üzerindeki sonuçları da benzer niteliktedir. Bu
sonucun elde edilmesinde programda kuşaklararası öğrenme ile birlikte
ele alınan ikinci temel kavram olarak manevi güçlenme içeriklerinin etkisi
de görülmektedir.
Yaşlılıkta kuşaklararası aidiyetle birlikte insanın ihtiyaç duyduğu bir diğer
konu varoluşsal konulara bütüncül bir bakış açısı ve anlam ihtiyacıdır.
Programın içeriğini oluşturan Manevi güçlenme, geçmiş, gelecek, yaşanmış
olan bir ömür, hayat, ölüm ve sonrası gibi konularda anlam ihtiyacına
katkı sunmuştur. Kişinin Yaratıcısıyla olan bağını kapsayan maneviyat,
insanın aradığı anlam, içsel güçler ve bütünlük duygusu için kapı aralar.
Aşkın olanla bütünlük içerisinde olmak ve bir amaca sahip olmak; yaşamın
kontrolünü dengeli bir şekilde sürdürmeyi, olumlu ilişkileri, deneyimleri
anlamlandırmayı, kabul etmeyi, yaşam memnuniyetini beraberinde
getirerek, insanı başına gelenler karşısında güçlü kılar (Plante, 2012:
3-5; Mackinlay, 2004: 72; Kim & Park, 2013: 292; MacKinlay, 2006).
Bu bağlamda son zamanlarda maneviyat ile kişinin psikolojik süreçleri
arasındaki ilişkileri inceleyen birçok ampirik çalışma, insanın aşkın tarafıyla
canlı bir bağ içinde olmasının onu psikolojik ve manevi açıdan besleyip
güçlü kılabileceğini göstermektedir. Moberg’in (2005: 11) bulguları bu
düşünceyi desteklemekte; maneviyatla psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu,
fiziksel ve zihinsel sağlık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Amaç ve anlam kaynağı olan maneviyat yaşlılarda stres ve
ölüm kaygısını azaltırken psikolojik sağlamlık düzeyini artırmaktadır.
Programın, hayatı gözden geçirme, hayata ilişkin algının yeniden
düzenlenmesi, hayatı yaşlılık ve ölümle bir bütünlük içinde anlamlandırma,
öz değerlendirme, öz farkındalık, kendini ifade etme, tecrübelerden ders
çıkarma, anlamlandırma, zamanın eski ve yeni koşullarını karşılaştırma,
yeni kuşakların yetiştiği ortamı anlama, iletişim kurma, tecrübelerini
ve bilgilerini paylaşma, faydalı olma, kültürel aktarım yapma, sevgi ve
güven bağı kurma, sevme-sevilme, kabul görme, önemsenme, arkadaşlık,
dostluk, yakınlık, umut, iyimserlik, manevi güçlenme gibi süreçlerde yaşlı
katılımcılara olumlu katkı sağladığını söylemek mümkündür. Araştırmanın
bulguları Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programına katılan
yaşlıların umut, iyimserlik, psikolojik iyi oluş düzeylerinin arttığını
göstermektedir.
Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının huzurevlerinde
ve ilköğretim okullarında uygulanmak üzere ilköğretim müfredatına
dâhil edilmesi ve eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülebilmesi kültürel
aktarım için faydalı olabilir. Çocukların kültürel ve manevi değerleri
dengeli bir zeminde öğrenmesi için güvenli aktarıcılara ihtiyacı vardır.
Büyüklerimizin kültürümüzde tarih boyu süregelen saygınlığını toplumsal
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değişim sürecinde de koruması, farklı kuşakların birbiri hakkında olumlu
bir algıya sahip olması, kuşaklararası ilişkilerin güçlenmesi, kültürel
mirasın özgünlüğünün korunarak aktarılması ve varlığını sürdürmesi
açısından kuşaklararası öğrenme programları, sosyal değişim sürecinde
etkili sonuçlar verebilir. Bu bağlamda emekli öğretmenlerin ve çeşitli
meslek gruplarından uygun nitelikleri sağlayan emekli bireylerin okullarda
gönüllü katkı sağlayabileceği programlar, onlara emeklilikle birlikte
yeni roller sağlayabilir. Yeni kuşaklar ise onların bilgi ve tecrübesinden
faydalanabilir.
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Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya
Yönelik Dini Yasak Algılarının ve
Genel Görüşlerinin İncelenmesi:
Giresun Üniversitesi Örneği
Investigation of University Students’ Perception of Religious Prohibition
on Smoking and Their General Views for it:
The Case of Giresun University
Hayrettin KARADENİZ* - Gökhan KARADİREK**
Öz
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sigara ile ilgili dini yasak algılarının
ve sigaraya yönelik genel görüşlerin demografik özellikleriyle (cinsiyet,
yaş ve sigara kullanma) ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma
nicel desenli tarama modeline göre tasarlanmıştır. Örneklemi, Giresun
Üniversitesi›nde öğrenim gören 683 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, 23
Mayıs 2019-26 Haziran 2019 tarihleri arasında anket tekniği kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistikî paket programlarından
(SPSS) yararlanılmıştır. Öğrenci katılımcıların sorulara verdiği cevaplar
parametrik testler (Bağımsız Örnekler için T testi ve ANOVA testi) ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda, sigara ile ilgili dini yasak algısının; yaş ve
sigara kullanıp kullanmama değişkenlerine göre anlamlı ölçüde farklılaştığı
ancak cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Diğer
taraftan öğrencilerin sigaraya yönelik genel görüşleri; yaş ve sigara kullanıp
kullanmama değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemesine rağmen
cinsiyete göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
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characteristics (sex, age and smoking). The research was designed according
to the quantitative patterned relational survey model. The sample consisted
of 683 students studying at Giresun University. The data were collected
between 23 May 2019 and 26 June 2019 by conducting a survey method.
A statistical package program (SPSS) was used to analyze the data. The
answers given by the student participants to the questions were analyzed
using parametric tests (Independent Samples T-Test and ANOVA Test). The
current research indicates that the perception of the religious prohibition on
smoking varies significantly by the age and smoking variables but does not
show a significant difference according to sex. On the other hand, students’
general views on smoking, although it does not show a significant difference
according to age and smoking habit variables or not, it has been found that
there is a significant difference according to gender.
Keywords: Smoking, Islam, Religious Prohibition Perception, Turkey,
Students.

Extended Abstract
This research, conducted at Giresun University, aimed to determine the
university students’ perceptions of religious prohibitions on smoking and
their general views on smoking. The main goal is to determine whether
religious beliefs can help individuals avoid a harmful substance, especially
smoking, and therefore be a tool to change individuals’ smoking habits.
In this context, students’ perceptions of religious prohibitions on smoking
and their general views on smoking were revealed based on their gender,
age, and smoking status.
The research was conducted on associate degree students and
undergraduate students at Giresun University. A questionnaire was used
in the study carried out between 23 May 2019 - 26 June 2019. The total
population size of the study is 25720, and 683 volunteer students, which
cover 448 girls and 235 boys, were sampled. The internal consistency
reliability of the scales employed in the study was figured out with the
Cronbach alpha (α) coefficient.
Two scales, whose reliability had previously been tested by Ramadan
Elkalmi et al., were used for the creation of the data collection tool. These
are “the perception of religious prohibition on smoking” and “the general
opinion on smoking” scales.
The data was obtained using a questionnaire form consisting of 25
questions. The perception of a religious prohibition on smoking consists
of 8 items, and the general views on smoking consist of 7 items. The other
10 questions of the data collection tool consisted of sociodemographic
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questions aimed at determining the personal characteristics of students.
Scale questions are based on a 5-point Likert scale.
The data were analyzed using IBM SPSS v.25, the statistic analyzing
software. First, it was analyzed whether the data showed a normal
distribution. Skewness and Kurtosis values of scale items range from
-1.5 to +1.5. According to Tabachnick and Fidell, the data showed normal
distribution.
The t-test and ANOVA test from parametric tests were used for independent
samples. The reliability of the data collection tool was determined according
to the Cronbach Alpha coefficient method. Cronbach alpha value was found
as α= .796. Consistency of scale items with each other was found to be
quite reliable.
The smoking rate of Giresun University undergraduate and associate
degree students in 2019 was found to be 31.3%. Ninety-three percent of
students who smoke started smoking before university and 7% started
smoking while they were in university. In addition, about 96% of university
students who smoke started smoking in the 12-25 age range. Also, 97.7
% of these students who smoke preferred pack cigarettes, 2.3% preferred
alternative cigarettes such as electronic cigarettes and hookahs.
According to the results, ‘the perception of religious prohibitions on
smoking’ differed significantly based on whether students smoke or not
(t (681)= -8.25; p< .05). The average of non-smokers’ perception of the
religious prohibition on smoking (avg.= 3.15; SD= .88) was found to be
higher than the average of smokers’ perception of religious prohibition
(avg.= 2.54; SD= .91). In other words, non-smokers have a significantly
higher perception of religious prohibition than smokers. On the other hand,
it was concluded that the students’ perception of religious prohibitions
on smoking did not significantly differentiate by gender (t(681)= -3.90;
p= .697>.05). According to the results of one-way analysis of variance,
a significant difference was found between ‘the perception of religious
prohibitions on smoking’ of students of different age groups (F (3.679)=
2.977; p< .05). According to the results of the multiple comparison Tukey
test, there is a significant difference between ‘the perception of religious
prohibitions on smoking’ of students in the age group of 22-23 years (avg.=
2.82; SD=.901) and students in the age group of 24 and older (avg.= 3.27;
SD= 1.04). In the context of these different age groups, students aged 24
and over have higher ‘perception of the religious prohibition on smoking’
scores than those aged 22-23. According to the results, the perception of
religious prohibitions on smoking increases as age progresses.
It was found that the students’ general views on smoking do not differ
depending on whether they smoke or not (t(681)= -200; p= .842>.05).
However, students’ general views on smoking differed significantly by
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gender (t (681)= -3.06; p< .05). The average of male students’ general
views on smoking (avg.= 3.00; SD=.67) was found higher than the average
of the general views of female students on smoking (avg.= 2.84; SD=.623).
In other words, 23% of female students and 47.2% of male students smoke.
Namely, the smoking rate of male students is higher than that of female
students.
Whether there was a significant difference in the ‘general views of smoking’
of university students according to age groups was analyzed with the
ANOVA Test. According to the results of the ANOVA test, it was also found
that there was no significant difference between the ‘general views on
smoking’ of the age groups. (F (3.679) = .192; p= .902>.05).
Also, 33.8% of associate degree students who participated in the survey
and 30.1% of undergraduates smoked. Associate degree students were
found to smoke more with a difference of 3.7%. 48.1% of students started
smoking in the 12-16 age range which is regarded as early and middle of
adolescence, and 48.1% started smoking in the 17-25 age range which
covers the end of adolescence and the beginning of youngness. The rate at
which young people start smoking, influenced by their friends, is 45.3%,
which is higher than other factors.
In this study, it was found that religious (Islamic) faith can keep people
away from smoking, which is a harmful substance, and that religious
faith can also be used as a way to change people’s smoking habits. In this
context, it can be suggested that primary and secondary school students
should be informed in Religious Culture and Moral Knowledge classes, and
other members of the society should be informed through social media,
radio, TV, sermons, and khutbahs of Friday and Eid prayers, etc.
On the other hand, studies can be done to eliminate the factors (friends,
wannabe, desire to feel confident, curiosity, etc.) that are effective in
gaining the habit of smoking at an early age. Taking into account the age
at which young people start smoking, studies should be conducted to raise
their awareness at an earlier age. In particular, students may be offered
a more effective education on the dangers of smoking throughout the
nursery class, primary and secondary education periods. During secondary
school years, students should be guided to establish healthier relationships
with their friends and circles. Students can be encouraged to participate
more in sports activities. The dissemination of psychological counseling
and guidance services from primary school and the organization of more
efficient programs can be offered to students by developing different
strategies for students who smoke to get rid of these bad habits.
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Giriş
2019 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin %31,3’ü ‘her
gün’ veya ‘ara sıra’ tütün ve tütün mamullerini kullandıkları tespit edilmiştir
(TÜİK, 2019). Dünya üzerinde hemen hemen her ülkede sigara tiryakiliğine
bağlı olarak sağlık, ekonomik vs. bakımından birçok problemler yaşandığı
bir gerçektir. Özellikle sigara kullanmanın sağlığa büyük bir zarar verdiği
bilhassa bu kapsamda yapılan birçok çalışmalarla ortaya konulmuştur.
Sigara kullanmanın geçici veya kalıcı etkilerinin olabileceği bilimsel olarak
da tespit edilmiştir. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgilerle ya da
başka yöntemlerle (örneğin, sigara paketleri üzerindeki uyarıcı resimlerle)
sigaranın bireye ve topluma verdiği zararlar anlatılmaktadır (Önsüz ve
diğerleri, 2009). Kuşkusuz sigaranın zararlarıyla ilgili bilimsel çalışmaların
temel amacı, insanları bu hususta bilinçlendirerek toplumların daha sağlıklı
ve daha uzun vadeli yaşamalarına katkıda bulunmaktır. Sigara kullanımı
sonuçları itibarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak insanların hayatına
mal olabilen bir alışkanlıktır. Sigaranın dolaylı etkisine en iyi örnek
2020 yılında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıdır. Bu salgında,
hastalığa yakalananlar arasında, salgının etkisini çeşitli semptomlarla en
çok hisseden gruplardan birinin sigara kullananlar olduğu raporlanmıştır
(Guan et al, 2020). Sigaranın tüm zararlı nitelikleri ortaya konulmasıyla,
bir kısım insanların psikolojik olarak rahatsızlık duymasına ve bu kötü
alışkanlıklarından vazgeçmelerine ya da tüketiminin zamanla azalmasına
neden olmuştur (Çelik ve diğerleri, 2016).
Sigaranın zararları üzerine yapılan araştırmalar; sağlığa zararlı maddelerle
ilgili bilgi paylaşımının, insanların davranışlarını, alışkanlıklarını nasıl
etkilediğini göstermektedir. Bilimsel veriler kullanılarak insanlara zarar
veren davranışlardan ve alışkanlıklardan kurtarabilecek yeni yöntemler
tespit edilebilir. Nitekim Türkiye’de sağlık alanında yapılan çalışmalarla,
doğru bilgilendirmelerle ve sigara içme alanlarının sınırlandırılmasıyla
bireylerin sigara kullanma eğilimlerinin önceki yıllara nazaran azaldığı
ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye konusundaki raporu
da bu bilgiyi teyit eder niteliktedir (WHO, 2015).
Sağlık alanında yapılan araştırmalarda olduğu gibi bu çalışma da zararlı
bir madde olan sigaranın dinî (İslam) inançla ilişkisini araştırmakta, dinî
inancın insanları sigara alışkanlığından uzak tutup tutamayacağını ve
insanların alışkanlıklarını değiştirebilmenin bir yöntem olarak görülüp
görülemeyeceğini tartışmaktadır. Zira sigaranın sağlık açısından zararlı
olması bir yana dinî açısından da haram yahut mekruh olup olmadığı
konusu birçok İslam bilgini tarafından tartışılmaktadır (Boran, 2017:
425-455). Bu bağlamda dini inançlarına bağlı toplumlardaki insanları,
sigara gibi zararlı mamullerden onları uzak tutabilmek için dini inançla
ilgili bilgileri kullanmak bir yöntem olabilir. Çünkü inanışın, insan
davranışlarını şekillendiren bir yönünün de olduğu bilinmektedir.
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Türkiye’de dinî inancın daha çok İslamiyet’e göre yaşandığı gerçeğinden
hareketle ‘sigarayla ilgili dini yasak algısı’ farklı değişkenler açısından
incelenmeye çalışılmıştır. Belirtmek gerekir ki, alan yazında, başta sağlık
boyutu olmak üzere ekonomik ve sosyal faktörler temel alınarak sigara
kullanımı üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Ancak, bireylerin sigaraya
yönelik genel tutumu ve davranışları üzerinde dinî düşüncenin etkisini
inceleyen araştırmalar sınırlı sayıdadır. Dolayısıyla alandaki eksikliği
kısmen de olsa giderebilme ve kronik hale gelen söz konusu probleme
yeni bir çözüm yolu bulma bağlamında bu araştırma önem arz etmektedir.
Bununla birlikte, disiplinler arası (davranış bilimleri ve din sosyolojisi)
bir niteliğe sahip olan bu araştırma, sigara konusuna farklı perspektiften
bakarak öneriler sunmaktadır.
1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Tütün ve sigaranın tarihçesi
Sigara, tütün (Nicotiana tabacum) yapraklarının kurutulmuş ve kıyılmış
hâlinin ince kâğıtlara sarılmasıyla elde edilen bir mamuldür. Dünyada
birçok insan, keyif verdiği düşüncesiyle, başta sigara olmak üzere
tütün mamullerini ‘içe çekme’, ‘burna çekme’, ‘çiğneme’ ve ‘emme’
yöntemleriyle kullanmaktadır (Taşdemir, 2016: 27). Sigara, uç kısmından
yakıldıktan sonra oluşan dumanın ağız yoluyla içe çekilmesi suretiyle
kullanılmaktadır. Sigaraların filtreli ve filtresiz türleri olup günümüzde
en yaygın tüketileni filtreli olanlarıdır. Geçmişte filtreli-filtresiz sigara
kullanımı, bireyin toplumsal statüsünü de ifade etmekteydi. İçe çekilerek
kullanılan sigaranın dışında puro, nargile, pipo ve enfiye gibi başka
tütün mamulleri de kullanılmaktadır. Tütünün, sigara şeklinde kullanım
biçimi, 19. yüzyılda yaygınlaşmaya başladığı hatta önceden sigaranın
uzunluğu yaklaşık 25 cm iken Kırım Savaşı (1853-1856) sonrası bugünkü
boyutuna dönüşerek ülkelere dağıldığı söylenmektedir (Corti, 1946: 128).
Araştırmalara göre Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında 1853-1856
yıllar arasında yapılan Kırım Savaşı (ki bu savaşta Fransız ve İngiliz
kuvvetleri Osmanlı’nın müttefikiydi) esnasında bir kısım asker, tütünü
gazete kâğıdına sararak içmişlerdir. Çok rağbet gören bu uygulama, savaş
sonrasında da ülkelerine dönen bu askerler tarafından devam ettirilmiştir.
Hülasa, bu tarihten sonra sigara kullanımının Osmanlı ülkesine girdiği
kayıtlarda yer almaktadır (Taşdemir, 2016: 28). Özellikle 1860’lı yıllarda
sigara kâğıdının yaygın bir şekilde kullanılması, 1870’lerde ise Avrupa’dan
bu kâğıtların ithalinin çokça yapılması üzerine, 1887 yılında Beykoz’da
Hamidiye Kâğıt Fabrikası kurulduğu anlaşılmaktadır (Yılmaz, 2005: 123124). Böylece yerli sigara kâğıdı üretimine geçilmesi, sigara kâğıdına daha
kolay ve daha ucuz yoldan ulaşılmasına, akabinde ise sigara tüketiminin
toplumda hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu durumun aynı
zamanda toplumsal ve ekonomik yapıyı değiştirdiği de söylenebilir. Çünkü
sigara henüz yaygınlaşmadan önce pipo ve nargile kullanılmaktaydı.
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Dolayısıyla bu ürünlerin (pipo ve nargile) kullanımı sayesinde lüleye
ihtiyaç duyulmaktaydı. Mezkûr değişiklik sebebiyle lüle imalatından ve
ticaretinden geçimini sağlayan birçok kimsenin olumsuz yönde etkilendiği,
lüleci sayılarının gittikçe azaldığı, hatta lüleci esnafın ortadan kalktığı
görülmektedir.
Sigaranın ham maddesi olan tütünün anayurdunun Amerika kıtası olduğu
bilinmektedir. Tütün, ilk keşfedildiği dönemlerde yerliler tarafından
dinî ayinlerde bir figür olarak kullanılırken zamanla hastalıklara şifa
maksadıyla, bilahare günümüze kadar gelen zaman diliminde ise keyif
verici madde olarak kullanılmıştır (Güzel, 2016: 23). Amerika kıtasının
1492 yılında keşfiyle bu tütün bitkisi de peyderpey Avrupa’ya (İspanya
ve Portekiz, sonra da diğer Avrupa ülkelerine) ve Osmanlı topraklarına
(Makedonya, Yenice ve Kırcaali’ye) girmiştir (Yılmaz, 2012: 1). Tütün
Osmanlı topraklarına ilk girdiği dönemlerde, Avrupa’da olduğu gibi, bazı
hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır (Karabacak, 2017: 28). Daha sonra
yabancı tüccarlar tarafından her hastalığa çare diye tanıtılan bu bitki,
başlangıçta “tabaka-tabaga”, resmi dilde “duhân”, halk arasında da “tütün”
diye isimlendirilmiştir. Hem üretimi hem de tüketimi yaygın hâle gelen
tütünün Osmanlı ülkesine tam olarak ne zaman girdiği konusu ihtilaflı
olsa da bile Fehmi Yılmaz’ın araştırmasına göre, 1570’li yıllara tekabül
etmektedir (Yılmaz, 2005: 15; Yılmaz, 2012: 1).
Osmanlı İmparatorluğu döneminde tütün; ekonomik nedenler,
toplumsal yapıyı bozduğuna dair tespitler, yangınlara sebep olması,
tütün kurutulmasında kullanılan bal mumu maddesinin yetersizliği
(ki bu dönemlerde cami, saray ve çoğu mekânlarda aydınlatma aracı
olarak balmumu kullanılmakta) ve din bilginlerinin tütün içilmesinin
haram olduğuna dair fetvaları vs. gerekçe gösterilerek zaman zaman
yasaklanmıştır (Güzel, 2016: 23).
1.2. Tütünün/Sigaranın Din ile İlişkisi
Amerika kıtası ve Avrupa’da insanların ilk dönemde tütüne dinî bir motif
giydirerek kullandıkları belirtilmektedir. Önceden de ifade ettiğimiz
gibi Amerika kıtasında yerliler başlangıçta tütün bitkisini tapınaklarda
yakarak dumanını ağız ve burun yoluyla içe çekmek suretiyle hem dinî
bir figür olarak hem de tedavi amaçlı kullanmışlardır. Tütünün Avrupa’ya
geçmesiyle Amerika kıtasındaki gibi onun hem dinî ve hem tedavi edici
özelliği de yayılmaya başlamıştır. Ancak bu durum birçok tepkiye yol
açmıştır. Hatta zaman zaman kilise ve devlet tarafından bu mamul
konusunda yasaklayıcı kararların alındığı bilinmektedir. Avrupa tarihinde
15. Yüzyılda engizisyon mahkemesi üyeleri tütünü ilk defa kınamış ve
bunu “şeytan otu” olarak tanımlamış hatta tütün ile ilgili ilk hapis cezası
ise Christopher Colombus’un denizcilerinden olan ve tütün ile kendinden
geçtiği söylenilen Rodrigo de Jerez’e verilmiştir. 18. yüzyıla gelindiğinde
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ise tütün bitkisine tapılması, din adamlarının tütüne bağımlılığı ve tütünün
yiyecek olup olmadığı gibi birçok gerekçelerle bunun zaman zaman
yasaklandığı gibi bu görüşlere tamamen muhalif olarak da tütünün şehveti
önlediği düşüncesiyle din adamlarının kullanması gerektiğini savunanlar
da olmuştur (Güzel, 2016: 23).
İslam dünyasına gelince tütün ya da sigara Hz. Muhammet (s.a.v.)
döneminde hiç kullanılmadığı için onun hakkında herhangi bir nass
(ayet veya hadis) yahut bir düzenleme de olmamıştır. Ancak daha sonraki
dönemlerde tütünün/sigaranın kullanımı yaygın hale gelince asırlar
boyunca bunun dinî hükmü de tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde halen
Müslümanların yaşadığı coğrafyada sigaranın dinî hükmü tartışılmakta
ve tütün ihtilaflı içeceklerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Konuyla
ilgili tartışmalar fıkıh kitaplarında daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmakla
birlikte sadece ön bilgi olarak şunlar sunulabilir:
Dinî yönden konuyu ele alan bilginler; yenilen ve içilenlerden haram kabul
edilenlerin isimleri Kur’an-ı Kerim’de mevcut olduğu, bunlar arasında sigaranın yer almadığı, haramı belirleme yetkisinin sadece Yüce Allah’a ait
olduğunu belirterek bu iddialarını kanıtlamak üzere bazı ayet ve hadisleri
referans göstermişlerdir. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim’den gösterilen referanslar Bakara, 2/173; Mâide, 5/3, 87, 90; Enam, 6/145; A’râf, 7/32; Nahl,
16/116; Tahrîm, 66/1 iken, hadislerden gösterilen referanslar ise Tirmizî,
Libâs, 6; İbn Mâce, Et‘ıme, 60’tır.
Bu grupta bulunan bilginler yukarıdaki nakli bilgilere ilaveten, sigaranın
Cenâb-ı Hak tarafından yasaklanmadığını ileri sürerek yenilip içilenler
hakkında açık bir ayet ve hadisin olmadığı şeyler “aslî mubahlık” ilkesine
tâbidir ya da “bir şeyin zararı sabit olmadıkça eşyada aslolan ibâhadır”
fıkıh kaidesince sigaranın mubah olduğunu savunmuşlardır. Ayrıca,
tütünün/sigaranın haramlığını gerektirecek ölçüde pis olmadığı, sarhoşluk
vermediği, uyuşturma özelliklerinin bulunmadığı, mubah mallar için
yapılan harcamaların israf sayılmayacağı, bazı kimselere zarar verdiği veya
bazılarını sarhoş ettiği kabul edilse de bile bundan, tütünün herkes için
ve her durumda haram sayıldığı sonucu çıkarılamayacağı, sadece zarar
gören ve sarhoş olan özelinde haram kabul edilebileceği yönünde görüşler
ortaya çıkmıştır (Özen, 2012: 5). Yine sigaranın mubah olduğuna dair
diğer bir gerekçe de sosyal hayatta sigara içenlerin çok olduğu, dolayısıyla
bunların günahkâr olarak ilan edilmesi halinde toplumda kaos ve fitneye
yol açacağına yönelik düşüncelerdir (Boran, 2017: 431; Özen, 2012: 5).
Bu yaklaşımla da mesele toplumsal huzur merkezinde ele alınmış ve
mubah hükmünün tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu son gerekçede
sorunun sosyolojik açıdan ele alınması dikkat çekmektedir. Özetle tütün
ya da sigaranın mubah olduğunu savunan bilginler; konuyu akli, nakli ve
sosyolojik yönden ele alarak değerlendirdikleri söylenebilir.
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Yukarıda belirtilen görüşlerin tamamen aksine sigara/tütün kullanmanın
haram olduğunu savunan bilginler de mevcuttur. Söz gelimi çağımızın
son devir İslam bilginlerinden ve dünya Müslüman Âlimler Birliği
başkanı Yusuf el-Kardâvî (1970: 87), Ülkemizde ise son dönem otoriter
bilginlerden Hayrettin Karaman (2011:47), Nihat Dalgın (2015: 58-59),
Süleyman Uludağ (2005:147) gibi birçok bilgine göre sigara kullanmak
haramdır. Bu kategorideki İslam bilginleri ise konuyu başka bir açıdan
ele alarak ilgili bazı ayet ve hadisleri kaynak göstermektedirler. Bunlara
göre sigara/tütün kullanımı; israf, pis ya da kötü kokulu olması, sağlığa
zarar vermesi, ulu’l-emrin (devlet başkanı/idarecilerin) sigarayla ilgili
yasaklarına uymama davranışlarını içermektedir. Bu kapsamda israfın
günah olması (el-A‘râf 7/31; el-İsrâ 17/26-27)1*, kötü ve pis şeylerin haram
sayılması (el-A‘râf 7/157), (sigara içmekle sağlığa zarar vermesi nedeniyle)
kişinin kendisini tehlikeye atması (el-Bakara 2/195), Müslüman olan ulu’lemrin (idarecilerin dinî kurallara aykırı olmayan) emirlerine uyulması
gerektiği (Nisa, 4/59) yönünde ayetler referans gösterilmektedir. Ayrıca
soğan ve sarımsak gibi kokusu başkalarını rahatsız eden şeylerin yenilerek
topluma çıkılmasını meneden hadisler (Buhârî, “Etime” 49: Ebû Dâvud,
“Etime” 40) kanıt gösterilerek benzer şekilde sigara içen kişilerin de beden
ve kıyafetlerine bulaşan bu kokuların toplumu rahatsız ettiği, dolaysıyla
sigaranın da içilmemesi gerektiği ifade edilmektedir (Özen, 2012: 6).
Bu tartışılan konuyu, din sosyolojisinin bir alt dalı olarak son zamanlarda
şekillenmeye başlayan fıkıh sosyolojisi açısından da değerlendirmek
mümkündür. Bu kapsamda; her mezhepten, mevcut bibliyografik listeler
ile görüşleri literatüre yansıyan âlimler dikkate alındığında, tütün ve tütün
mamullerinin haram olduğunu savunanların sayısının, aksini savunanların
sayısından daha fazla olduğuna dair tespitler vardır (Özen, 2012: 7). Fıkıh
sosyolojisi bakımından bu tespitin önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1.3. Sigara/Tütünün Sağlık Açısından Zararları
Sigarayı hem içene hem de pasif olarak sigara dumanına maruz kalanlara
sağlık bakımdan büyük zararlar verdiği bilinmektedir. Tütünün sağlığa
zarar verdiği konusunda ilk yazılan eser “Work for Chimney-Sweepers or
Warning for Tobacconists” (Baca Süpürücüler için Çalışma veya Tütün
Kullanıcıları için Uyarı) isimli bir kitapçık olup bu eser 1602 yılında kraliçe
Elizabet’in ölümünden önce doktoru Philaretes tarafından yazılmıştır
(Charlton, 2005: 101).
Yine Osmanlı devletinde 1601 yılında Saray Başhekimi Cerrah İbrahim
Efendi, tütün içmenin hem sağlığa zararlı hem de İslam dinine aykırı
olduğunu söyleyerek tütüne karşı ilk mücadeleyi başlatan kişi olarak
1

Makalede geçen ayetlerin çevirisinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’ân-ı
Kerîm Meâli (2011) kullanılmıştır.
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bilinmektedir. Ancak Şeyhülislam Bahaî Mehmet Efendi (1595-1654)’nin
kendisi de keyif veren maddelere düşkün olması ve tütünün İslam’a göre
haram değil, mekruh olacağına dair fetvası ile Anadolu’da tütüne karşı
verilen ilk mücadele örneği yine ilk defa ihlal edilmiş oluyordu (Boran,
2017: 428).
Sağlık uzmanlarına göre sigara dumanında birçok zararlı madde
bulunmakta ve bunlar insan sağlığına olumsuz yönde etki etmektedir.
İngiltere’de yapılan araştırmalara göre tütün kullanımı; tüm kanser
ölümlerinin %27’sine, solunum sistemine bağlı tüm ölümlerin %35’ine,
kalp ve damar hastalıklarına bağlı tüm ölümlerin %13’üne sebep olmaktadır
(ASH, 2020: 5).
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tahminlerine göre, altı yüz bin sigara
dumanına maruz kalan pasif içiciler de dahil olmak üzere dünyada her
yıl yaklaşık altı milyon kadar insanın ‘erken’ ölümden tütün kullanımı
sorumlu tutulmaktadır (WHO, 2015:1).
2. Araştırmanın Amacı ve Problemleri
Bu araştırma, ‘sigara ile ilgili dini yasak algısının’ ve ‘sigaraya yönelik genel
görüşlerin’ üniversite öğrencilerinin demografik özellikleriyle (cinsiyet,
yaş ve sigara kullanma,) ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Diğer bir
amaç ise, genç neslin sigaraya başladıkları yaş aralıklarını belirlemek ve bu
kapsamda onların sigaradan uzak durmalarına yardımcı olabilecek yeni ve
farklı öneriler geliştirmektir.
Sigarayla ilgili (ihtilaflı da olsa) dinî yasaklamaların ya da bu husustaki
söylemlerin topluma hangi boyutta yansıdığına dair sosyolojik
araştırmaların yapılması ve bilimsel zeminde bu sonuçların paylaşılması
önemli olabilir. Dolayısıyla araştırma bu çerçevede ele alınarak aşağıdaki
sorulara cevap bulunulmaya çalışılmıştır:
S1: Üniversite öğrencilerinin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’ cinsiyet
durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
S2: Üniversite öğrencilerinin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’ yaş gruplarına
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
S3: Üniversite öğrencilerinin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’ sigara
kullanıp kullanmama durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
S4: Üniversite öğrencilerinin ‘sigaraya yönelik genel görüşleri’ cinsiyet
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
S5: Üniversite öğrencilerinin ‘sigaraya yönelik genel görüşleri’ yaş
gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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S6: Üniversite öğrencilerinin ‘sigaraya yönelik genel görüşleri’ sigara
kullanıp kullanmama durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
3. Yöntem
Araştırma nicel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeline
göre tasarlanmıştır. Tarama araştırmaları, iki veya daha fazla değişken
arasındaki ilişkinin ortaya konulmak istendiği bir tarama deseni türüdür
(Gürbüz & Şahin, 2018: 103-107). Kapsadığı süre açısından araştırma, belli
bir zaman aralığında bir kesit alma tasarımıdır. Araştırmanın analiz düzeyi
üniversite öğrencileridir. Analiz birimi bireylerdir. Anket uygulaması 23
Mayıs-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma
2020 yılından önce yapıldığı için Etik Kurul İzin Belgesi düzenlenememiştir.
3.1 Evren ve Örneklem
Uygulama; etik kurallar kapsamında, gönüllülük esaslı, cinsiyet farklılığı
gözetilmeksizin ve katılımcıların isteğine göre yapılmıştır. Örneklem seçiminde evrende bulunan her bireyin örneğe seçilme şansının eşit olduğu
basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Giresun Üniversitesinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihte (23 Mayıs-26 Haziran
2019) Giresun Üniversitesinin lisans ve ön lisans öğrenci sayısı 25720’dir
(Göktekin, 2020: 9). Örneklem, 683 Giresun Üniversitesi öğrencisinden
alınmıştır. Gürbüz ve Şahin’e (2018: 130) göre sosyal bilimlerde nicel desenli araştırmalar için asgari örneklem büyüklüğü 644 ile 651 arasında
olup bu araştırmadaki örneklem (683) de %99 güvenilirlik seviyesinde kabul edilebilir niteliktedir.
3.2. Veri toplama aracının oluşturulması ve veri toplama
Veri toplama aracının oluşturulmasında, güvenilirliği daha önce Ramadan
Elkalmi ve diğerleri (2016: 1869-1875) tarafından test edilmiş iki ölçek
kullanılmıştır. Bunlar; “Sigara ile ilgili dini yasak algısı” ve “Sigaraya
yönelik genel görüş” ölçekleridir. Elkalmi ve diğerleri (2016: 1870) toplam
15 maddeden oluşan veri toplama aracının güvenilirliğini α= .78 olarak
hesaplamıştır.
Katılımcıların araştırmanın konusuyla ilgili tutum ve davranışlarını
belirleyebilmek için anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında
kullanılan anket formunda toplam 25 soru bulunmaktadır. Sigara ile ilgili
dini yasak algısı 8 madde, sigaraya yönelik genel görüşler ise 7 maddeden
oluşmaktadır. Veri toplama aracının diğer 10 sorusu ise öğrencilerin
kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sosyodemografik sorulardır. Ölçek

165

Hayrettin KARADENİZ - Gökhan KARADİREK

soruları 5’li likert (1= Kesinlikle katılmıyorum … 5= Kesinlikle katılıyorum)
derecelendirmeye göre hazırlanmıştır. Bu araştırmaya gönüllü olarak 683
ön lisans ve lisans öğrencisi katılım sağlamıştır.
3.3. Verilerin analizi
Veriler istatistik programı, IBM SPSS 25 kullanılarak analiz edilmiştir.
Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği analiz
edilmiştir. Ölçek maddelerinin Skewness ve Kurtosis değerleri-1.5 ile +1.5
aralığındadır. Tabachnick ve Fidell’e (Tabachnick and Fidell, 2013) göre
veriler normal dağılım göstermektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Normallik testi sonuçları.
Ölçek maddeleri

Skewness

Kurtosis

1- Sigara içmeyi yasaklayan fetvaların farkındayım.

-,638

-,703

2- Sigara içmeyi yasaklayan fetvaları destekliyorum.

-,533

-,920

3- Potansiyel zararlarından dolayı İslam dini sigara
içilmesini haram sayar.

-,377

-1,145

4- Sigara içmek, İslam’a karşı itaatsizlik veya isyan
etme eylemidir.

,637

-,710

5- Sigara içmek dinen sağlığa zararlı bir davranış
olmanın yanı sıra ahlaka aykırı bir davranıştır.

-,164

-1,184

6- İslam dini bir kişinin sigara içme veya içmeme
kararını etkiler.

,171

-1,122

7- Dinî ibadetlere düşkün insanların sigara içme
eğilimi daha azdır.

,069

-1,326

8- Sigara içen bir kişinin dinî yükümlülükleri
(görevleri) ciddiye almadığını düşünürüm.

1,074

,072

9- Bazı sigara türleri diğerlerinden daha az zararlıdır.

,086

-1,466

10- Sigara içme ya da içmeme kararıma ailem
karışmaz.

,649

-,874

11-İslam dini, zararlı davranışları engelleyerek insan
sağlığını korur.

-,799

-,621

12- Dinî faaliyetlerde bulunan bireylerin
meşguliyetleri, onların sigara içmelerini önler.

bu

,182

-1,092

13- Yakınımda sigara içen bir kişinin bu davranışını
fark etmem.

,912

-,495

14-Sigara içenlerin çoğu sigarayı bırakma arzusuna
sahip olsa bile bağımlılık, onların sigarayı bırakmasını
zorlaştırmaktadır.

-,749

-,691

15- Sigaranın bırakılmasında dinî unsurların önemli
bir etkisi vardır.

,127

-,945

Alpha (α)

.796

Normallik testi sonuçları verilerin parametrik testlerle analiz edilmesi
gerektiğini göstermektedir (Demir, Saatçioğlu ve İmrol, 2016: 130148). Bu kapsamda araştırmanın amacına uygun parametrik testlerden;
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Bağımsız Örnekler için T testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır.
Bağımsız Örnekler için T testi ile sigarayla ilgili dini yasak algısı; sigara
kullanıp kullanmama ve cinsiyet durumlarına göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği belirlenmiştir. Yine öğrencilerin sigaraya yönelik
genel görüşleri; sigara kullanıp kullanmama ve cinsiyet durumlarına göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Diğer taraftan
da öğrencilerin hem sigarayla ilgili dini yasak algısı ve hem de sigaraya
yönelik genel görüşleri; yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediği ANOVA (F Testi) Testi ile ortaya konulmuştur. Veri toplama
aracının güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı yöntemine göre belirlenmiştir.
Analiz sonucuna göre ölçek maddelerinin birbiriyle tutarlılığı oldukça
güvenilirdir (Kalaycı, 2010). Cronbach alfa değeri, α= .796’dır.
4. Bulgular
4.1. Demografik Bulgular
Araştırmanın örneklemini oluşturan 683 Giresun Üniversitesi öğrencisinin
demografik nitelikleri tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların demografik nitelikleri.
Cinsiyet

f

%

Katılımcıların Sigara Kullanma
Durumu

f

%

Kadın

448

65,6

Sigara Kullanan

214

31,3

Erkek
Toplam

235
683

34,4
100

Sigara Kullanmayan
Toplam

469
683

68,7
100

Katılımcıların Yaş Grubu

f

%

*Sigaraya Başlama Yaşı

f

%

18-19 yaş

141

20,6

11 yaş ve altında

8

3,8

20-21 yaş

337

49,3

12-16 yaş

103

48,1

22-23 yaş

154

22,5

17-25 yaş

103

48,1

24 yaş ve üstü

51

7,5

Toplam

214

100

*Sigaraya Teşvik Eden Faktörler

f

%

Toplam

683

100

Öğrenim Görülen Program

f

%

Ön Lisans

234

34,3

Aile

18

8,4

Lisans

449

65,7

Arkadaşlar

97

45,3

Toplam

683

100

Diğer

99

46,3

Toplam

214

100

*Haftalık Sigara için Ödenen Ücret

f

%

Öğrencilerin Sınıfları

f

%

1. Sınıf

264

38,7

25 ₺ ve altı

47

22

2. Sınıf

216

31,6

26 ₺-50 ₺

63

29,4

3. Sınıf

91

13,3

51 ₺-75 ₺

29

13,6

4. Sınıf

95

13,9

76 ₺-100 ₺

53

24,7
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5. Sınıf
Toplam

17
683

2,5
100

100 ₺ üzerinde
Toplam

22
214

10,3
100

*Sigaraya Başlama Zamanı

f

%

*Kullandıkları Sigara Türü

f

%

Üniversite Öncesi

199

93

Paket Sigara

209

97,7

Üniversitedeyken

15

7

Diğer

5

2,3

Toplam

214

100

Toplam

214

100

ղ: Katılımcı Sayısı, f: Frekans, %: Yüzde, ₺: Türk Lirası’dır.
Not: (*) Sadece sigara kullanan öğrencilerin demografik nitelikleri kullanılarak frekans ve
yüzdeler hesaplanmıştır.

23 Mayıs-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Giresun Üniversitesinde
yapılan anket çalışmasına lisans ve ön lisans programında öğrenim gören
683 öğrenci katılmış ve bunların 214 tanesinin sigara içtiği tespit edilmiştir.
Bu veriler ışığında Giresun Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencilerinin
2019 yılındaki sigara kullanma oranı %31,3 olarak bulunmuştur. Demografik
veriler analiz edildiğinde, anketi yanıtlayan öğrencilerin %65,6’sı kadın,
%34,4 ise erkektir. Cinsiyete göre sigara kullananları kıyaslamak amacıyla
Karşılaştırmalı Tablolar (Crosstabs) analizi yönteminden yararlanılmıştır.
Tablo 3. Cinsiyete göre sigara kullananların dağılımı.
Sigara Kullananlar

f

%

Kadın

103

23

Erkek

111

47,2

Toplam

214

100

Tablo 3’te görüldüğü üzere 448 kadın öğrencinin 103’ü (%23) sigara
kullanmaktadır. 235 erkek öğrencinin ise 111’i (%47,2) sigara kullanmaktadır.
Bulgular, erkek öğrencilerin sigara kullanma oranının kadınlara göre
daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bulgular önceden
yapılan benzer araştırmalarla da kıyaslandığında erkek öğrencilerin sigara
kullanma oranları bu çıkarımı desteklerken, kadın öğrencileri ve toplamda
sigara kullanma oranları arasında farklılaşma olduğu görülmüştür.
Bu bağlamda 1996 yılında; Ankara’da Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencileri üzerine
yapılan ve 1997 yılında yayınlanan bir anket çalışmasına göre de toplam
(1218) katılımcı öğrencinin %42’si, kadın öğrencilerin %40’ı, erkeklerin ise
%46’sı sigara kullanmaktadır (Yıldırım, 1997: 149). Üniversite öğrencileri
özelinde, 1997 yılında son sınıf öğrencileri üzerine yapılan araştırma ile
2019 yılında tüm sınıflar üzerine yapılan araştırma kıyaslandığında, erkek
öğrencilerin sigara kullanma oranlarının birbirine çok yakın (%46 - %47,2)
olduğu görülmektedir. Ancak hem kadın öğrencilerin sigara kullanma
oranlarının (%40 - %23) ve hem de katılımcıların ortalama sigara kullanma
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oranlarının (%42-%31,3) geçmişe göre epey azaldığı ve aralarında bir
farklılaşma olduğu anlaşılmaktadır.
Sigara kullanan öğrencilerin yaş dağılımına göre; tüm katılımcı içerisindeki
oranları karşılaştırılmak üzere Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Yaş gruplarına göre sigara kullananların dağılımı.
Yaş Grupları

Yaş Gruplarına Göre Ankete Katılanlar
f

%

Yaş Gruplarına
Göre Sigara
Kullananlar

f

%

18-19 Yaş Grubu

141

20,6

40

28,4

20-21 Yaş Grubu

337

49,3

114

33,8

22-23 Yaş Grubu

154

22,5

50

32,5

24 yaş ve üstü

51

7,5

10

19,6

Toplam

683

100

214

100 (31,3*)

(*) Toplam katılımcı içerisindeki sigara kullananların oranıdır.

Yaş grupları arasında en yüksek oranda sigara kullananların 20-21 yaş
aralığında (%33,8) olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 24 yaş ve üzeri
öğrencilerin oluşturduğu grupta sigara kullananların oranı (%19,6) en az
olandır. Yine de sigara kullanan öğrencilerin yaş gruplarına göre dağılımı
genel olarak birbirine yakındır. Sigara kullananların yaş aralığının birbirine
yakın olma durumu, Tablo 2’deki sigaraya başlama yaş aralığı verileriyle
ilişkilendirilebilir. Üniversite öncesinde sigara kullanmaya başlayanlar
bu alışkanlıklarını üniversite süresince de devam ettirdiği söylenebilir.
Türkiye genelinde yapılan başka araştırmalar da bulgularımızı destekler
niteliktedir. Nitekim Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin; 2010
yılında %29’5’i, 2012 yılında %26,8’u, 2014 yılında %32,5’i, 2016 yılında
%30,6’si, 2019 yılında ise %31,3’ü ‘her gün’ veya ‘ara sıra’ tütün ve tütün
mamullerini kullandıkları tespit edilmiştir (TÜİK, 2019). Görüldüğü
üzere 2010-2019 yılları arasında Türkiye’de tütün ve tütün mamullerini
kullanma oranında göreceli olarak bir dalgalanma seyretmiştir.
Bu araştırmaya göre sigara kullanan öğrencilerin yaklaşık %96’sı sigara
kullanmaya 12-25 yaş aralığında başlamıştır. Öğrencilerin %48,1’i ergenlik
çağının başı ve ortaları denilen (Koç, 2004: 233) 12-16 yaş aralığında, yine
%48,1’i de ergenlik dönemin sonu ile gençlik döneminin başını kapsayan 1725 yaş aralığında sigara kullanmaya başladığı görülmektedir. Öğrencilerin
sigaraya başladığı zaman dilimi (12-25) genellikle birçok davranışın
kazanıldığı dönemdir. Bu davranışlar ise bireyin diğer davranışlarının
şekillenmesine etkili olabilmektedir.
Anketi yanıtlayan öğrencilerin %34,3’ü ön lisans, %65,7’si ise lisans
düzeyinde eğitim görmektedir. Tablo 5’te sigara kullanan ön lisans ve
lisans öğrencileri karşılaştırılmıştır.
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Tablo 5. Ön lisans ve lisans programına göre sigara kullananlar.
Sigara Kullanan Öğrenciler

f

%

Ön Lisans

79

33,8

Lisans

135

30,1

Toplam

214

100

234 Ön lisans öğrenciden %33,8’i, 449 lisans öğrenciden ise %30’1’i sigara
kullanmaktadır. Ön lisans öğrencilerinin %3,7’lik bir farkla daha fazla
sigara kullanabildikleri görülmüştür. Demografik verilere göre öğrencileri
sigaraya teşvik eden temel faktörler; arkadaşlıklar (%45,3) ve diğer faktörler
(%46,3)’dür. Diğer faktörler; medya, aile sorunları, sıkıntı ve stres, özenti,
kendilerine güven duyma isteği, merak, büyümenin ispat edilmesi gibi
etkenlerin toplamıdır. Gençlerin arkadaş çevresinden etkilenerek sigaraya
başlama durumları, diğer etkenlerden daha yüksektir. Dolayısıyla gençleri
sigaraya teşvik eden sosyoekonomik, kültürel ve davranışsal faktörler ayrı
ayrı değerlendirildiğinde arkadaşlık boyutunun en etkili ve önemli faktör
olduğu söylenebilir. Bu kanıyı destekleyen araştırmalar da bulunmaktadır
(Özcebe, 2008: 10). Yine 1996 yılında Ankara’da eğitim gören üniversite
öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmaya göre sigara içen öğrencilerin
%44’ü (Yıldırım, 1997: 152), 2019 yılı TÜİK araştırmalarına göre de
sigara içen 15 yaş ve üzeri bireylerin %33,2’si arkadaş etkisi’ ile sigaraya
başlamışlardır (TÜİK, 2019). Bu etken ise özenti, merak ve diğer
etkenlerden daha fazladır. Hem Giresun Üniversitesinde yapılan araştırma
hem de diğer araştırma sonuçlarına göre arkadaş etkeni diğer etkenlere
göre daha yüksektir. Dolayısıyla sorun hakkında çözüm üretmek için
öncelikle arkadaş konusuna daha fazla yoğunlaşmak gerektiği önerilebilir.
Sigara kullanan Giresun Üniversitesi öğrencilerinin %29’u (2019 yılının
Mayıs-Haziran ayında yapılan araştırmaya göre) haftada 51₺ ile 75₺
arasında sigaraya para harcamaktadır. Bu, öğrencilerin sigaraya haftada
en fazla para harcadığı orandır. Haftalık bazda sigaraya harcanan parada
dalgalanmalar görülmektedir. Bu dalgalanmalarda; öğrenciye aileden
gelen harçlığın, haftalık eğitimin gerektirdiği ve diğer giderlerin neden
olduğu düzensiz harcamaların, öğrencinin burs alıp almaması gibi
faktörlerin etkisi olabilir. Ayrıca haftalık 100₺ üzerinde sigaraya yapılan
harcamalar en düşük oranı (%10,3) oluşturmaktadır. Bu sonuç sigaranın
haftalık öğrencilere maliyetlerindeki dalgalanmaların nedeninin daha çok
onların alım gücüyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Çünkü, haftada
ortalama 25₺-50₺ sigara için para harcayan bir öğrenci aylık 100₺ ile
200₺ arası, haftada 51₺-75₺ harcayan bir öğrenci aylık 200₺ ile 300₺
arası, haftada 76₺-100₺ harcayan bir öğrenci aylık 300₺ ile 400₺,
haftalık 100₺ üzerinde sigara için para harcayan bir öğrenci ise aylık
400₺ ile 500₺ arasında ortalama bir parayı sigaraya harcayabilir. Bu
şartlarda sigara kullanan bir öğrenci her ay aldığı bursun ya da öğrenim
kredisinin (2019 yılında lisans ve ön lisans öğrencileri için 500₺) yarısını
ya da tamamını sigaraya harcayabilir.
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Sigara kullanan 214 öğrencinin %93’ü üniversite öncesinde, %7’si ise
üniversitede iken sigaraya başlamışlardır. Sigara kullanan her 100
öğrencinin 7’si üniversitede sigara kullanma alışkanlığı kazanmaktadır.
Bulgular, bireylerin üniversite öncesinde sigara kullanma alışkanlığı
kazanma olasılığının daha yüksek, üniversitedeyken sigara alışkanlığı
kazanma oranının ise daha düşük olduğunu göstermektedir. Sigara kullanan
bu öğrencilerin çok büyük bir oranı (%97,7) paket sigara kullanmaktadır.
%2,3’ü ise elektronik sigara, nargile gibi türleri tercih etmektedir.
4.2. Bağımsız Örnekler için T Testi Sonuçları
Öğrencilerin ‘sigarayla ilgili dini yasak algısının’ ve ‘sigaraya yönelik genel
görüşünün’ sigara kullanıp kullanmama durumuna ve cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Örnekler için T-testi
sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Bağımsız Örnekler için T-testi sonuçları
Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6. Bağımsız örnekler için T testi sonuçları.
Sigara ile İlgili Dini Yasak Algısı
Sigara
Durumu

Kullanma

N

Ort.

SS

Kullananlar

214

2.54

.914

Kullanmayanlar

469

3.15

.888

N

Ort.

SS

Cinsiyet
Kadın

448

2.94

.905

Erkek

235

2.98

1.004

SD
681

t
-8.249

p
.000

SD

t

p

681

-.390

.697

Sigaraya Yönelik Genel Görüş
Sigara
Durumu

Kullanma

N

Ort.

SS

Kullananlar

214

2.88

.651

Kullanmayanlar

469

2.90

.640

N

Ort.

SS

Cinsiyet
Kadın

448

2.84

.623

Erkek

235

3.00

.670

SD

t

p

681

.-200

.842

SD

t

p

681

-.306

.002

Tablo 6’daki bulgulara göre ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’, öğrencilerin
sigara kullanıp kullanmamaları durumuna göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır (t(681)= -8.25; p< .05). Sigara kullanmayanların, sigara
ile ilgili dini yasak algısının ortalaması (Ort.= 3.15; SS= .88) sigara
kullananların sigara ile ilgili dini yasak algısının ortalamasından (Ort.= 2.54;
SS= .91) daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular sigara kullanmayanların
sigara kullananlardan anlamlı düzeyde daha fazla sigara ile ilgili dini yasak
algısına sahip olduklarını göstermektedir. Sigara ile ilgili dini yasak algısının
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cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde
ise; öğrencilerin sigara ile ilgili dini yasak algısının cinsiyete göre anlamlı
bir şekilde farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (t(681)= -3.90; p=
.697>.05).
Ayrıca öğrencilerin ‘sigaraya yönelik genel görüşlerinin’ sigara kullanma
durumuna ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
ortaya konulmuştur. Tablo 6’da, sigara kullanıp kullanmama durumuna
göre öğrencilerin ‘sigaraya yönelik genel görüşlerinin’ farklılaşmadığı
görülmektedir (t(681)= -200; p= .842>.05). Yani sigara kullanan ile sigara
kullanmayanlar arasında, sigaraya genel bakış noktasında pek bir farkın
olmadığı, dolayısıyla sigara içen öğrenci ile sigara içmeyen öğrencilerin
sigaraya genel bakışlılarının birbirine benzer olduğu söylenebilir. Diğer
taraftan öğrencilerin ‘sigaraya yönelik genel görüşlerinin’ cinsiyete göre ise
anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(681)= -3.06; p< .05). Erkek öğrencilerin
sigaraya yönelik genel görüşlerinin ortalaması (Ort.= 3.00; SS= .67) kadın
öğrencilerin sigaraya yönelik genel görüşlerinin ortalamasından (Ort.=
2.84; SS= .623) daha yüksek bulunmuştur.
4.3. ANOVA Testi Sonuçları
Öğrencilerin sigara ile ilgili dini yasak algısının ve sigaraya yönelik genel
görüşünün yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
Tek Faktörlü Varyans Analizi sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Tek
Faktörlü Varyans Analiz Sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. Tek faktörlü varyans analiz sonuçları.
Sigara ile İlgili Dini Yasak Algısı
N

Ort.

SS

18-19 yaş

Yaş Grupları

154

2.99

.946

20-21 yaş

337

2.96

.932

22-23 yaş

141

2.82

.901

24 ve üzeri yaş
Toplam

51

3.27

1.04

683

2.96

.940

N

Ort.

SD

3.679

F

2.977

p

Fark

.031

4>3

Sigaraya Yönelik Genel Görüş
Yaş Grupları
18-19 yaş

154

2.87

.594

20-21 yaş

337

2.90

.640

22-23 yaş

141

2.92

.706

24 ve üzeri yaş
Toplam

172

SS

51

2.87

604

683

2.90

.643

SD

F

p

Fark

3.679

.192

.902

Yok
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Tablo 7’de tek faktörlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. Tek faktörlü
varyans analizi sonuçlarına göre farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin, ‘sigara
ile ilgili dini yasak algısı’ arasında anlamlı bir farklılık vardır (F(3.679)= 2.977;
p< .05). Başka bir ifadeyle ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’ öğrencilerin yaş
gruplarına göre farklılık göstermektedir. Çoklu karşılaştırma Tukey testi
sonuçlarına göre 22-23 yaş grubundaki öğrenciler (Ort.= 2.82; SS= .901)
ile 24 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin (Ort.= 3.27; SS= .1.04) ‘sigara
ile ilgili dini yasak algısı’ arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
24 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’
puanları 22-23 yaş grubundakilere göre daha yüksektir. Yaş ilerledikçe
‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’nın arttığı söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin ‘sigaraya yönelik genel görüşlerinin’ yaş
gruplarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığı ANOVA Testi ile
analiz edilmiştir. Tablo 7’deki ANOVA Testi sonuçlarına göre ‘sigaraya
yönelik genel görüşlerinin’ yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (F(3.679)= .192; p= .902>.05).
Sonuç
Bu çalışmayla Giresun üniversitesi öğrencilerinden bir kesit alınarak
öğrencilerin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’ ve ‘sigaraya yönelik genel
görüşleri’; sigara kullanıp kullanmama, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi
araştırılmıştır. Bu çerçevede elde edilen bulgular sırasıyla incelenmiş ve
sonuçlar ortaya konulmuştur.
İlk olarak üniversite öğrencilerinin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısının’
sigara kullanıp kullanmama ve cinsiyet durumuna göre farklılık gösterip
göstermediği analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, öğrencilerin sigara ile
ilgili dini yasak algısı onların sigara kullanıp kullanmama durumuna göre
anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Sigara kullanmayan öğrencilerin
sigara ile ilgili dini yasak algısının ortalaması sigara kullananlardan
daha yüksektir. Dolayısıyla sigara kullanmayan öğrencilerin sigara
kullananlardan anlamlı düzeyde ve daha fazla ‘sigara ile ilgili dini yasak
algısına’ sahip oldukları, diğer bir ifadeyle sigara kullanmayan öğrencilerin
sigara kullanan öğrencilere nazaran anlamlı düzeyde dinî inancın etkisiyle
sigaradan uzak durma eğiliminde oldukları söylenebilir. ‘Sigara ile ilgili
dini yasak algısının’ cinsiyet durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediği test edildiğinde ise; üniversite öğrencilerinin sigara ile
ilgili dini yasak algısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği
sonucuna varılmıştır.
İkinci olarak üniversite öğrencilerin ‘sigaraya yönelik genel görüşlerinin’
sigara kullanıp kullanmama durumuna ve cinsiyete göre anlamlı bir
farklılığının olup olmadığı araştırılmıştır. Öğrencilerin ‘sigaraya yönelik
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genel görüşleri’, sigara kullanıp kullanmama durumuna göre herhangi bir
farklılaşma görülmemiştir. Diğer taraftan öğrencilerin ‘sigaraya yönelik
genel görüşleri’, cinsiyete göre ise anlamlı bir farklılık göstermiştir.
Erkek öğrencilerin sigaraya yönelik genel görüşlerinin ortalaması kadın
öğrencilerin sigaraya yönelik genel görüşlerinin ortalamasından daha
yüksek bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha fazla
sigara kullanma eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır.
Son olarak üniversite öğrencilerinin ‘sigara ile ilgili dini yasak algısının’ ve
‘sigaraya yönelik genel görüşünün’ yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği tek faktörlü varyans analizi sonuçlarıyla ortaya
konulmuştur. Bu analiz sonucuna göre farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin
‘sigara ile ilgili dini yasak algısı’ arasında anlamlı bir farklılık vardır. Diğer
bir ifadeyle sigara ile ilgili dini yasak algısı öğrencilerin yaş gruplarına
göre farklılaşmaktadır. Tukey testi sonuçları anlamlı farklılaşmanın 2223 yaş grubundaki öğrenciler ile 24 ve üzeri yaş grubu arasında olduğunu
göstermektedir. 24 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin sigara ile ilgili
dini yasak algısı puanları 22-23 yaş grubundakilere göre daha yüksektir.
Bu sonuca göre yaş arttıkça ‘sigara ile ilgili dini yasak algısının’ da arttığı
söylenebilir. ANOVA Testi ile üniversite öğrencilerinin ‘sigaraya yönelik
genel görüşlerinin’ yaş gruplarına göre anlamlı bir farlılığın bulunup
bulunmadığı belirlenmiştir. Bu test sonucunda, öğrencilerin sigaraya
yönelik genel görüşlerinin, yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılığın
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Giresun Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencilerinin 2019 yılındaki sigara
kullanma oranı %31,3 olarak bulunmuştur. Yapılan analize göre kadın
öğrencilerin %23’ü, erkek öğrencilerin ise %47,2’si sigara kullanmaktadır.
Bulgular, erkek öğrencilerin sigara kullanma oranının kadın öğrencilere
göre daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.
Ankete katılan ön lisans öğrencilerinin %33,8’i, lisans öğrencilerinin ise
%30’1’i sigara kullanmaktadır. Ön lisans öğrencilerinin %3,7’lik bir farkla
daha fazla sigara kullanabildikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin %48,1’i
ergenlik çağının başı ve ortaları denilen 12-16 yaş aralığında, yine %48,1’i
de ergenlik dönemin sonu ile gençlik döneminin başını kapsayan 1725 yaş aralığında sigara kullanmaya başlamışlardır. Gençlerin arkadaş
çevresinden etkilenerek sigaraya başlama oranları %45,3 olup bu etken
diğer etkenlerden daha yüksektir.
Sigara kullanan 214 öğrencinin %93’ü üniversite öncesinde, %7’si ise
üniversitede öğrenci iken sigaraya başlamışlardır. Bulgular, öğrencilerin
üniversite öncesinde sigaraya başlama oranının daha yüksek, üniversitede
öğrenci iken sigaraya başlama oranının ise daha düşük olduğunu
göstermektedir. Sigara kullanan bu öğrencilerin %97,7’si paket sigara,
%2,3’ü ise elektronik sigara, nargile gibi türleri tercih etmektedir.
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Öneriler
Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; dinî (İslam) inanç, insanları
zararlı bir madde olan sigaradan uzak tutmada yöntemlerinde yardımcı
olabilir. Hatta dini inanç, bireylerin sigara kullanma alışkanlıklarının
değiştirebilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Belli düzeyde (%38)
öğrencilerin ‘sigarayla ilgili dini yasak algısına’ sahip olma bulgusundan
hareketle bireylerin sigaradan uzak durmalarına yönelik farklı stratejiler
geliştirilebilir. Bu kapsamda; ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerine Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde, toplumun diğer üyelerine ise sosyal
medya, radyo, TV, Cuma ve Bayram namazlarının vaaz ve hutbeleri vb.
aracılığıyla dini açıdan sık sık bilgilendirme yapılması önerilebilir.
Ayrıca, sigara kullanma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasında
etkili olan faktörlerin (arkadaş çevresi, özenti, kendilerine güven duyma
isteği, merak vs.) ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.
Gençlerin sigaraya başlama yaşları dikkate alınarak, onların daha erken
yaşlarda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bilhassa
öğrencilere ana sınıf, ilkokul ve ortaöğretim dönemlerinde sigaranın
zararları hususunda daha etkili bir eğitim verilmesi önerilebilir.
Ortaöğretim yıllarında öğrencilerin arkadaşlarıyla ve çevresiyle daha
sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine rehberlik edilmelidir. Öğrencilerin
sportif faaliyetlere daha çok katılımları sağlanabilir. Psikolojik Danışma
ve Rehberlik hizmetlerinin ilkokuldan itibaren yaygınlaştırılması ve daha
verimli programlar düzenlenmesi, sigara kullanan öğrencilerin bu kötü
alışkanlıklardan kurtulmalarına yönelik farklı stratejiler geliştirilerek
öğrencilere sunulabilir.
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Yayınları, 12. Basım.
Önsüz, M. & Topuzoğlu, A. & Algan, A. & Soydemir, E. & Aslan, İ. (2009). Sigara içen
hastaların sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazıları hakkındaki görüşlerinin ve
nikotin bağımlılık derecelerinin değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal, 22(2),
111-122.
Özcebe, H. (2008). Gençler ve sigara. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları.
Özen, Ş. (2012). Tütün. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam ansiklopedisi, Cilt 42, (s.5-9).
Ankara: TDV Yayınları.
Tabachnick, B. & Fidell, L. (2013). Using multivariate statistics, Boston: Pearson.

176

Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik Dini Yasak Algılarının ve Genel Görüşlerinin İncelenmesi: Giresun Üniversitesi Örneği

Taşdemir, Z. A. (2016). Tütün ürünleri -tobacco products. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi
2016, 4(1), 27-31. doi: 10.5152/gghs.2016.004
Tirmizî, Muhammed b. Îsâ. el-Câmiu’ṣ-ṣaḥîḥ (Sünenü’t-Tirmizî). Beyrût: Mustâfâ el-Bâbî elHalebî, ts.
Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK (2019). Bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun
cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı 2010-2019 / Türkiye Sağlık Araştırması. Ankara:
TÜİK Yayınları. http://www.tuik.gov.tr [03.07.2020].
Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK (2019). Bireylerin tütün mamulü kullanmaya başlama
nedenlerinin cinsiyete göre dağılımı, 2010-2019. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/
Index?p=Turkiye-Saglik-Arastirmasi-2019-33661 [03.07.2020].
Uludağ, S. (2005). İslam’da emir ve yasakların hikmeti. Ankara: TDV Yayınları.
World Health Organization–WHO (2015). Global report on trends in prevalence of tobacco
smoking 2015. https://www.who.int [02.07.2020].
Yapıştıran, C. (2013). 19. Yüzyıl ikinci yarısında Bitlis ve tütün. Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yıldırım, İ. (1997). Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan üniversite öğrencilerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 13(13), 147-155. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88138
[25.06.2020].
Yılmaz, F. (2005). Osmanlı İmparatorluğu’nda tütün: sosyal, siyasî ve ekonomik tahlili
(1600-1883). Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
İstanbul.
Yılmaz, F. (2012). Tütün. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 42 (s.1-4). Ankara:
TDV Yayınları.

177

TYB AKADEMİ / 2021 / 33: 178-200
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IO’s During The Bosnian War
Uluslararası Örgütlerin Bosna Savaşı Sürecinde Barış İnşa Faaliyetleri
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Abstract
After the disintegration of Yugoslavia, disagreements arose between the
three ethnic groups that make up the population of Bosnia and Herzegovina
(B&H). Unlike the Bosnian Muslims and Croats, who advocated unity under
the umbrella of the independent State of B&H, the Serbs declared the Serb
Republic of B&H within the borders of B&H to unite with Serbia in the future.
In March 1992, as a result of the independence decision of the B&H Parliament
as the “State of B&H”, the Serbs decided to attack militarily. With the support
of the Milosevic administration in Serbia, the ongoing attacks against the
Bosnians reached the level of genocide and in a short time 70 percent of B&H’s
lands were occupied. Although this period of aggression, in which the failure
and ineffectiveness of international organizations was frequently mentioned,
ended with the Dayton Agreement, the conflict in B&H could not be resolved
definitively. This article aims to analyze the steps taken by international
organizations for peacebuilding during and after the three-year war in
B&H. On the theoretical level, the failure of international organizations
in the Bosnian War is generally explained by the realistic peacebuilding
approach. In the study, the development process of the conflict in B&H and
its transformation into war with the Serbian attacks, the responsibility of the
international community in the context of the conflict and the peace plans
prepared by international organizations for the resolution of the conflict are
also discussed.
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Öz
Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Bosna Hersek nüfusunu oluşturan
üç etnik grup arasında anlaşmazlık baş göstermiştir.Bağımsız Bosna
Hersek Devleti çatısı altında birlikteliği savunan Bosnalı Müslümanlar
ve Hırvatlar’ın aksine Sırplar, ileride Sırbistan ile birleşmek üzere Bosna
Hersek sınırları içinde Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir.
Mart 1992’de Bosna Hersek Parlamentosu’nun “Bosna Hersek Devleti”
olarak bağımsızlık kararı sonucunda Sırplar, askeri saldırı kararı almıştır.
Sırbistan’daki Miloseviç yönetiminin desteği ile Boşnaklara yönelik olarak
devam eden saldırılar soykırım boyutuna ulaşmış ve kısa sürede Bosna
Hersek topraklarının yüzde 70’i işgal edilmiştir. Uluslararası örgütlerin
başarısızlığının ve etkin olamamasının sıkça dile getirildiği bu saldırı dönemi
Dayton Anlaşmasıyla sona ermiş olsa da Bosna Hersek’te yaşanan çatışma
kesin bir çözüme kavuşturulamamıştır. Bu makale uluslararası örgütler
tarafından Bosna Hersek’te üç yıl süren savaş sırasında ve sonrasında barış
inşası için atılan adımları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Teorik düzlemde
uluslararası örgütlerin Bosna Savaşı’ndaki başarısızlığı genellikle realist
barış koruma yaklaşımı ile açıklanmaktadır. Çalışmada Bosna Hersek’te
yaşanan çatışmanın gelişim süreci ve Sırp saldırıları ile savaşa dönüşmesi,
uluslararası toplumun çatışma kapsamındaki sorumluluğu ve çatışmanın
çözümü için uluslararası örgütler tarafından hazırlanan barış planları da
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bosna Çatışması, Dayton Anlaşması, Uluslararası
Örgütler, BM, AB.

Introduction
Alija Izetbegović’s words put it best to understand the tragedy behind the
Bosnian war: “The world will remember Sarajevo as a symbol of pain,
although I prefer it to be remembered as a symbol of resistance.” Although
it is a known necessity to indicate the definition of the problem, Bosnian
war brings its own problems into the scene for analysis by combining its
historically rooted nationalist conflict to today’s problematic structure of
international organizations, especially the United Nations (UN) with its
“silence” towards high cries of people who have been suffering for help.
The very first step to analyze Bosnian war is to understand and not to
forget the fact that ethnic and religious differences constitute the major
causes of the Bosnian war triggered by nationalism. It is generally accepted
that Bosnians came from the Avar Turks as ethnicity (Malcolm, 1994: 5)
although Bosnians claim that they are a separate nation of origin from
Croats and Serbs. It is known that Croats and Serbs ethnically belong to the
Slavic race. The religious distribution also shows differences for all three
societies. After the migration from White Croatia (region between the Ougni
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and Dnieper rivers) to Dalmatian coasts in the 6th century, Croats adopted
Catholic Christianity in the 7th century. On the other hand, Serbians settled
in Poland first and then in the Balkan Peninsula during the great migration
and they continued to be Orthodox. Since the 7th century, there have been
many wars of religion between the Croats and the Serbs. Despite the fact
that both nations are originally identical, they have been two separate
nations that have shaped their religious lives and transformed into
completely different cultures and folklore within a century. The frequent
religious wars have separated the two nations completely. Bosnians, on
the other hand, chose Catholicism and Orthodoxy over the centuries, but
after the conquest of Bosnia-Herzegovina by the Ottoman Empire in 1463,
they adopted the religion of Islam by their own will within 10-20 years
(Semercioğlu, 2017).
In addition, the structure of the international system and the attitude of
the European states constitute another important reason for the war in
B&H. B&H was one of the six equal republics of Yugoslavia, rebuilt in
1945 under the influence of Communism with the end of World War II.
As stipulated by the Yugoslav Constitution, the presidency was supposed
to pass from Serbia to Croatia. In 1991, however, the Serbs claimed that
they were “heirs to the former Yugoslavia” and that the presidency was
theirs alone. Subsequently, Croatia and Slovenia declared independence,
but Serbia did not accept these declarations. Soon after, the civil war broke
out as a conflict. Germany interfered in the war because of coming from the
same racial roots with the parties. The civil war could be ended with intense
pressure from Germany and then the European Union (EU) (Yenigün ve
Hacıoğlu, 2016: 672).
The use of discourses that fuel ethnic and religious diversity has been an
essential characteristic of this war. B&H, encouraged by this atmosphere
and having the same political status as before, did not see the same support
from Germany and the EU. However, it declared independence after
a referendum in March 1992. B&H, which is not fully prepared for this
loneliness and is entirely unprotected against Serbia related to Europe’s
silent attitude has faced intense genocide. In this sense, it can be indicated
that the critical turning point for the Bosnian War was the international
public and political pressure that left B&H alone in the international
system (Selver, 2003: 93).
Strategies of the parties during the war
Since the 19th century, the main target of Serbs was gathering the Slavs
of the Balkans under the same state and establish Great Serbia. In this
respect, the ethnic cleansing of B&H from Muslims, establishing corridors
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between the Serbian Krajina and East Herzegovina, controlling economic
and industrial sites and disrupting Muslim-Croat cooperation and seizing
the Dalmatian coast were the main objectives of Serbs (Selver, 2003:
133). In the light of this decision, Serbs have vehemently opposed the
independence movement by the Slovenes and Croats. The Serbs, who
wanted to base their objections on a legal basis, were insisting on two
issues. There was no official document showing the internal boundaries
of the various republics since the establishment of the Federated States of
Yugoslavia and the principle of Cantonism.
Bosnian Serbs, supported by the Serbian government headed by Slobodan
Milosevic, wanted to link 68 percent of Bosnia-Herzegovina’s territory
to the Belgrade administration in order to realize their dream of “Great
Serbia”, took over 70 percent of Bosnia-Herzegovina’s lands by resorting to
bombing, burning, plundering and systematic massacres (Kapadan, 2009:
40). Slobodan Milosevic, who started the aggressions and won elections
with intense propaganda about international conspiracies against Serbia’s
promises of Great Serbia, spoke in Belgrade on 17 December 1992. He
said “We cannot tolerate those who cannot tolerate the existence of Great
Serbia. What is being done is a war of salvation, and those who prevent
it will be subject to ethnic cleansing, whatever their gender and age.
We can dismantle the obstacles with their roots. Either they leave their
dreams of loyalty to the past, become Serbian and Orthodox, or they will
be destroyed.” (İlhan, 2007: 38). In May 1985, the ‘’Serbian Terror Law’’
was drafted by a group of Belgrade Academy, including Dobrica Cosic, a
well-known Serbian nationalist author. This law claimed that the Serbs
had suffered greatly for many years in Yugoslavia and were subjected to
physical, political, legal and cultural genocide (İlhan, 2007: 39).
The majority of Serbs find it plausible to illustrate the genocide committed
in Bosnia by exemplifying the massacres carried out by Croats during the
Second World War. Radko Mladic, the Commander of Bosnian Serbs,
supported this in a statement: “This is my country and I will defend my
people... I do not think these are war crimes anyway” (Let’s Kill The
Muslims!: 14).
The Croats’ political goal was to seize the territories in which the Croatian
community was located after the disintegration of B&H and incorporate
them into their territory. Its main military objectives were protecting
ethnic Croats in B&H against Serbian attacks, seizing territories inhabited
by the Croatian community and preventing Serbia from joining the Serbian
Krajina in Croatia (Kapadan, 2009: 41).
The political goal of the Muslim Bosnians was to protect the territorial
integrity and independence of the Republic of B&H, prevent the republic
from being fragmented and divided between the Serbs and Croats, and
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abolish the unilateral arms embargo. Its military objectives were to defend
the encircled settlements, provide for the encirclement of the besieged
people, block the Serbs’ corridor opening activities, secure the safety of
airborne aid, and defend Sarajevo (Selver, 2003: 134).
Peacebuilding: Where to build?
The preservation and restoration of peace have been among the issues
that have been targeted and strived for throughout human history. At
this point, it is possible to talk about different approaches of peace in
the field of international relations, which are put forward by different
theories, especially liberalism, realism and Marxism. Liberalism and other
theories in the same line argue that international peace can be achieved
by establishing certain norms and rules at the state-specific and interstate
level. Realism assumes that only a limited and relative international peace
can be achieved around the concepts of power and interest. Structural
perspectives based on the Marxist approach consider restructuring the
existing capitalist world economy necessary for the establishment of peace
(Sandıklı & Kaya, 2013: 60).
Peacebuilding is a hotly debated dossier related to the Bosnian War.
According to C. David (1999: 27), peacebuilding “is an elastic concept” that
“may be broadly or narrowly defined,” but its main elements are generally
accepted in three heading. David claims that the first step of peacebuilding
should be the rehabilitation, reconstruction and reconciliation of the
communities that have been affected by the conflict. The essential
mechanisms should be established to ensure that the parties trust each
other. These mechanisms may be in the social, economic and political
areas and guarantee not to reoccur the conflict. As the last step, an external
(foreign) intervention (national, multilateral or UN) should be appointed
to help create conditions conducive to peace.
It is seen that a peacebuilding operation is accepted as successful only if
three conditions are provided. Unfortunately, while B&H case is taken into
account, it is clear that the misery experienced is higher than these three
indicators.
Despite other types of peacebuilding operations, realist peacebuilding
explains the attitude of the international organizations towards the
Bosnian war in a significant way. Realist peacebuilding requires
controlling or suppressing the conflict. This conflict may be about the
interests of international peace and stability in general or particular
hegemonic interests. This approach uses the language of peace in general,
but it is primarily concerned with the stability of the international system
(Newman, 2009: 48). This “Hobbesian” vision does not seek to address
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root causes, nor does it prioritize participatory government. Newman
(2009: 50) argues that contemporary peacebuilding “is characterized more
by realist and liberal- of the hegemonic variety- rather than transformatory
or Wilsonian liberal approaches.”
Within this context, Bosnian War must be evaluated by considering a
realist peacebuilding approach. It is clear that actors chose their interest
over protecting international peace.
International society’s responsibility in B&H crisis
Since the Bosnian War took place in Europe, it enters the intervention
area of organizations that were established by prioritizing the peace and
security of Europe, such as the Conference on Security and Cooperation
in Europe (CSCE) and the European Union (EU). In addition, the United
Nations (UN) and North Atlantic Treaty Organization (NATO), which
were established to maintain international peace, are other organizations
authorized to end the war and find a permanent solution to the conflict. In
the next part of the study, the activities of these international organizations,
especially the UN, that can be considered within the scope of peacebuilding
during and after the Bosnian War will be discussed.
The UN General Secretary Butros Gali, who called the war in B&H the “war
of rich people,” argued that Bosnians needed less help than Africans. Gali
often stressed that in B&H the UN would only carry out the peacekeeping
operation and prioritise humanitarian assistance (Rohde, 1995: 1). The UN
decided to take all necessary precautions for stopping the shipment of all
kinds of weapons and equipment to all former Yugoslavia by decision no.
713, which was first issued on 25 September 1991. However, the decision of
the arms embargo on all former Yugoslavia affected the Muslim Bosnians
in B&H as the Bosnians were left weak in the face of arms aid that reached
the Serbian side despite the prohibitions. The UN embargo has triggered
genocide and was deemed unethical, as Serbs have a high amount of
weapons and the others have not (Yapıcı, 2007: 11).
According to some lawyers, this embargo was a violation of international
law and a legitimate attempt. This was because UN violated the right to
self-defense in Article 51 of the UN Charter. In 1992, the UN sent PROFOR
(Protection Forces) troops, known as Conservation Forces, to B&H, who
were commissioned to distribute humanitarian aid and break the courage
for attacks on the UN Security Area (Epps, 2000: 19). In a UN Security
Council resolution of 21 February 1992 on UNPROFOR, it was stated that
this power would provide peace and security for negotiations to resolve
the Yugoslav crisis. However, the mission of UNPROFOR troops in B&H
was limited to humanitarian activities, such as distributing humanitarian
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aid and providing security and operativeness of the Sarajevo airport since
June 1992 (Roberts, 1993: 442). Although the UNPROFOR forces were
deployed under the UN Agreement VII, their main purpose was to protect
humanitarian personnel there and the prosperity of the civilians in the
secure regions was secondary to them (Weiss, 1999: 99). In other words,
they aimed to protect themselves, not the civilians.
UNPROFOR has served as a force for peacekeeping, not a fighting force.
There are several reasons for this. First, the West has been frustrated
by the reaction of the Serb ally, Russia, to an action against the Serbs.
There is also uncertainty as to the role of unified Germany in the region,
especially on formerly allied Croats. And the Clinton administration’s lack
of foreign policy and its reluctance to take the initiative also prevented the
UN from taking a more effective initiative (Weiss, 1999: 107). UNPROFOR
troops in B&H have used their weapons only to defend themselves when
given orders and save lives when it is indispensable. While the cities in
Bosnia are collapsing, bombs on the civilians, many civilians are hungry,
the use of force by soldiers on the battlefield is forbidden and the roads
of food-carrying convoys are cut off and mass massacres are taking place
(Kirckpatrick, 1995: 18). The Security Council refrained from implementing
August 1992 dated Resolution 770, which involved using force to ensure
the distribution of humanitarian aid. In addition, the Council did not
implement the decisions of 824 and 826, which were adopted in May and
June 1993, on the issue of strong defense of safe areas in Sarajevo for a
long time. So, it caused a six-month gap between the creation of prohibited
airspace and the protection of these areas (Sutarwalla, 2001: 9).
The UN has stated that UNPROFOR soldiers are impartial at every
opportunity. However, this neutrality should not deny that power can
be used when necessary to dissipate humanitarian aid. But the situation
has become so that peacekeepers who are not empowered have had to
get permission from the Bosnian Serb forces to deliver aid to the Muslim
beneficiary (Rohde, 1995: 1). This was enough to show the weakness of the
UN intervention.
The UN’s humanitarian intervention in B&H also includes initiatives to
ensure that conflicting parties are bound to international humanitarian
law. For this aim, the War Crimes Tribunal was established to prosecute
war criminals in B&H (Roberts, 1993: 443) and this court, which was
created in May 1993, began its first trial in 1996 (Weiss, 1999: 115).
Serbian forces in B&H had much more air power than Croats and Muslims.
The UN imposed a flight ban on Serbian aircraft flying in the airspace of
B&H with the decision numbered 781 on 9 October 1992. Initiatives to
limit Serbian flights have led to the issuance of resolution 781, and flights
for UN flights and other humanitarian purposes have been exempted. On
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the Serbian rejection of the Vance-Owen Plan, the UN issued decision 816
on 1 April 1993, stipulating that certain Serbian aircraft violating this flight
ban would be dropped on certain terms. When a total of 465 violations
took place between November 1992 and March 1993, decision 816 was
taken to activate this plan and NATO was authorized for implementation
(Weiss, 1999: 112).
On April 27, 1993, the UN accepted new sanctions, as Muslims were
massacred by the Serbs. With the decision numbered 820, all goods outside
of humanitarian aid were forbidden to enter Yugoslavia from land and sea,
the Yugoslav vessels were forbidden to work on the Danube River outside
the territory of Yugoslavia and all financial funds to be obtained from
overseas by the Yugoslav authorities were stopped (Selver, 2003: 144).
The UN, which declared the safe zones with the decision numbered 836 in
May 1993 and decided to take these zones under air protection, authorized
UNPROFOR soldiers to use force to protect these zones. However, this
authority has been interpreted as the use of force only if UN soldiers are
attacked. In other words, the UN forces, which will provide protection,
have the authority to use force when an attack is made on them, not on
Muslims.
In conclusion, considering the role of the UN in the Bosnia-Herzegovina
crisis and its impact, it is difficult to say that this international organization
was effective. The UN’s forbidden zones and safe zones have not worked,
the safe zones have become insecure, and the non-flight zones have
become places where Serbian aircraft have jarred. UN was reluctant to use
force and was unable to find effective sanctions against the Serbs and only
aimed at providing humanitarian assistance instead of solving the conflict.
However, since it was insufficient to use force, it failed to deliver these aid
largely, and as a result, a huge catastrophe in B&H between 1992 and 1995
could not be avoided (Eminoğlu & Aydın, 2021).
Prepared plans to restrain conflict
From the first months of 1993, the humanitarian crisis in B&H has become
terrible and has fallen to the immigrant status of more than half of the
population. Fifty years after the Nazis, the issue of ‘ethnic cleansing’ came to
the fore again. As the EC recognizes Bosnia’s independence, Serbian army
and militia forces killed civilians that desired to defend a multicultural
B&H and have committed genocide in the country. Bosnian Serbs who
wanted to create an ethnically homogeneous ‘Great Serbia’ aimed to create
a clean B&H from the non-Serbs, formed collecting camps, carried out mass
murder and rape, and burned the towns and tortured them (Semercioğlu,
2017: 1344).
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The first attempt by the international community towards Bosnia did not
involve violence and this strategy failed to stop the Serbian aggression.
Before NATO bombardment, British Foreign Secretary Lord Carrington’s
EC-supported peace mission, US Secretary-General Cyrus Vance’s work
with Lord Carrington and EC mediator David Owens after UN requests,
UN Security Council’s arms embargo on all Yugoslavia, there are nonviolent initiatives such as the deployment of UN peacekeepers in Bosnia
to distribute humanitarian aid and the UN declaring safe areas for Muslim
citizens. The Vance-Owen Plan, the Safe Zones Plan and the OwenStoltenberg or Tri-Zone Plan, which were created by the international
community for peace, were not accepted between the parties and could not
serve to maintain peace. Under this section, these plans will be included to
understand the course of the war better.
Vance-Owen Plan
During the spring of 1993, the UN mediator, Vance, and the peace medalist
Owen’s peace plan were on the agenda. This plan included the division
of B&H into ten autonomous cantons under a federation roof. The most
significant unfairness of the plan was made for the Bosnians, because only
26.36 percent of the Bosnian territory was planned to be left under Bosnian
control, although the population ratio in Bosnia was 43.7 percent (Yapıcı,
2007: 4). The Vance-Owen plan, which aims to cater to B&H, envisions
creating a neutral canton subject to international rule in Sarajevo with
nine cantons to be under the control of three Serbs three Croats and three
Muslims. In particular, many American commentators have pointed out
that this plan will lead to the disintegration of B&H and blame the plan
for causing ethnic dividedness (Preston, 1993). As a matter of fact, besides
being unsuccessful, it could be indicated that this plan brought about
breaking the Croatian-Muslim alliance, which had fanned competition
between Croatian and Muslim sides for some parts of the Bosnian center,
floundered the formation of a genuine Bosnian civil war and saw the most
effective buffer against the Serb. In addition, the affixing of ethnic labels
to the cantons on the map further encouraged the territorial struggle.
When the number of states under the control of Muslims was reduced
to 4, and Croats were reduced to 2, the leader of the Muslim Bosnians,
Izetbegovic, signed the plan on 25 March 1993. The Serbian side first
objected to this plan, which the representatives of Muslim and Croat
communities in principle adopted, demanding that the provinces have the
power to establish international relations. However, on 12 January the
plan was adopted, provided that the Bosnian-Republika Srpska Parliament
approved it. The passing of the US to an armed defense by advocating for
military intervention in Bosnia has a significant share in the consensus
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of the Serbs. However, on May 15, 1993, The Bosnian-Republika Srpska
Parliament rejected the plan and decided to hold a referendum for it, and
on May 15, 1993, the Bosnian Serbs rejected the plan. By this way the
Vance-Owen Plan completely lost its acceptability (Bora, 1999: 113).
Secure Zone Plan
Upon the rejection of the Vance-Owen Plan, the UN Security Council
adopted the ‘Safe Zone’ formula it used for the Kurdish areas in Iraq during
the Gulf War. Acting within the framework of the seventh chapter of the
UN Charter, the UN declared Srebrenica as a safe zone with resolution 819
of April 16, 1993. In addition, the UN decided to remove the number of
safe zones to six by including Zepa, Tuzla, Sarajevo, Goradze and Bihac
in the scope of the safe zone with resolution no. 824 issued in May 1993.
Secure regions were created with the withdrawal of Serbian forces and
weapons to ensure the flow of aid to the Muslim communities and expand
UN protection forces’ role. UNPROFOR forces and NATO air forces were
equipped with the authority to defend these zones when needed and also
themselves by the UN Security Council (Payne, 2001). However, the UN
Conservation Forces, which would act on the seventh chapter of the UN
Charter, have failed to carry out their missions in these regions. While
34,000 soldiers were expected to serve as UN Protection Force, only
7,600 soldiers were assigned to these regions. The ineffectiveness of these
soldiers and the threat of NATO airstrikes have also failed to discourage
Serbian attacks on these regions. Although UNPROFOR troops have been
given the task of deterring attacks against safe zones with UN resolution
836, this task was mostly interpreted as the use of force only if UN troops
are attacked. The UN’s safe-zone operation in Bosnia was not based on the
consensus of the parties involved. Due to the inadequacy and unwillingness
of the UN Security Council to end the conflict, none of the parties have
made an effort to cooperate in safeguarding the territories. As a result
of the parties’ inadequate intentions to pass this plan to life, the aim of
purifying these regions from arms and troops could not be achieved and
these regions became almost the most dangerous places in B&H. Secure
zones have become everything except ‘safe’ (Yapıcı, 2007: 6).
Owen-Stoltenberg Plan
In August 1993, Lord Owen and the new UN envoy, Thorvald Stoltenberg,
announced a new plan for the division of Bosnia into three homogeneous
ethnic states. This new plan was in fact a revised version of a proposal that
Croatian leader Franjo Tudjman and Serbian leader Slobodan Milošević
agreed on in June 1993. According to this plan, 52 percent of Bosnia-
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Herzegovina lands will be left to Serbs, 31 percent to Bosnian Muslims and
17 percent to Croats (Fodelquist, 1995). The Bosnian government rejected
this plan, which is in line with Serbian and Croatian military interests,
arguing that it would create a military defenseless state. According to
Muslims, this plan would create serious border issues. Determining the
boundaries of the three regions would be extremely difficult because three
ethnic roots and sectarian people living in many parts of the country still
live inside. There were risks such as the plan causing new population
exchanges and closing off the sea way to Muslims (Selver, 2003: 150). In
addition this plan, the Republic of B&H under international law, would be
destroyed and the Bosnia would be deprived of its membership to the UN.
For these reasons, the Parliament of B&H rejected the plan on September
29, 1993 and the plan was not implemented (Rudman, 1996: 530).
Dayton Treaty
The treaty, consisting of the main text and 11 annexes, drafted in Dayton,
Ohio, USA, on 21 November 1995, was signed on 14 December 1995 in
Paris by Aliya Izetbegovic on behalf of B&H, Franko Tudjman on behalf
of Croatia and Slobodan Milosevic on behalf of the Federal Republic of
Yugoslavia (Dalar, 2008: 98).
The B&H State established by this treaty is divided into two entities, the
Bosnia-Herzegovina Federation and the Republika Srpska, which are
composed of 10 lagoons, and a small autonomous region called Brcko. These
entities are separated by a boundary and separation line of about 1400 km
long, which is not legally bound to an actual boundary and is controlled
by international power (Implementation Force-IFOR/ Stabilization ForceSFOR). The political and economic structures of each entity are different.
The Dayton Agreement was signed not only with the participation of the
Bosnia-Herzegovina Republic, the Republic of Croatia and the Federal
Republic of Yugoslavia but also the EU, France, Federal Germany, Russian
Federation, UK and USA joined as observers. The Dayton Peace Agreement
consists of a main text that included civil and military regulations and 11
Annexes. The implementation of the military aspects of the Agreement
has been given to the responsibility of the NATO-led force of some 60,000
people, with the participation of some non-NATO states under the name
of IFOR for the first year. Since December 1996, the number of soldiers
has been reduced to around 30,000. As of July 2004, the soldiers were 14
thousands. The one-year mandate ended on December 20, 1996, when the
Stabilization Force took its place with fewer staff members. Turkey also
participated in both forces with a brigade deployed in Zenica. With the EU
undertaking the Bosnia-Herzegovina mission, the peace mission of SFOR
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was taken over by EUFOR (European Power) on December 2, 2004 (Dalar,
2008: 100).
Implementing the civilian aspects of the Dayton Peace Agreement, which
aims to reunite the three ethnic communities fighting each other and to
deal with all Bosnia-Herzegovina institutions, is the Office of the High
Representative (OHR). The Dayton Agreement envisages the formation
of a constitution comprising the following bodies: the bilateral parliament
composed of the People’s Assembly and Representative Assembly,
the three-person Presidential Council (two members from the B&H
Federation and one from Republika Srpska), the Council of Ministers,
the Constitutional Court and the Center Bank. At the head of the joint
institutions mentioned in the Treaty is the Presidential Council, where a
representative of all three nations, Muslim, Serbian and Croat, is present.
The presidency of the Council, which takes office for a period of four years,
changes hands with an eight-month rotation. The Council of Ministers
consists of the prime minister and ministers. Every minister, including the
prime minister, has two deputies. If the minister is a Muslim, one of his
deputies must be Serbian, the other Croatian. The other joint institution is
the Parliament of B&H, which consists of the House of Representatives of
B&H and the People’s Assembly of B&H. The House of Representatives of
B&H has 42 members, 28 of which are determined by the direct votes of
the voters in the Federation of B&H and 14 in the Republika Srpska. B&H’s
People’s Assembly consists of a total of 15 members elected by entitlement
parliaments, and each of the three ethnic groups has 5 members. Although
the constitution envisaged by Dayton proposes a single state, since it
brought two entities and an autonomous region, it actually led to a divisible
state structure, not a single state. A different constitutional structure
has been introduced at the level of the decentralized B&H, consisting of
10 cantons, and the central Republika Srpska (and Brcko region). The
paradox here is that there are 13 constitutions on behalf of the 3.5 million
State of B&H, one at the state level, two at the level of the entities, one for
the autonomous region and one for each of the 10 cantons. The central
authority proposed by the treaty is too weak to engage in autonomous
political activity (Semercioğlu, 2017: 1352).
In addition, the problems that have not been resolved from the date of
entry into force of the treaty until now, both in its interpretation and its
implementation, have brought along legal inconsistencies, uncertainties
and institutional blockages. Annex 4 of the Agreement contains the
constitution of B&H and regulates the procedure and possibilities for
amendment of this constitution. The legislative and decision-making
process envisaged by the Constitution is also interesting and requires the
approval of all three ethnic groups in order to make a decision or a law.
Although a majority decision can be taken on a bill in the assemblies of
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the entities, the bill cannot become law without the approval of at least
one-third of each ethnic group (Article 4, paragraph 3/d). In addition, if
the majority decides that a bill does not comply with the “national vital
interest” in the assemblies of the entities, the relevant bill cannot be
enacted (Article 4, paragraph 3/e). Likewise, a member of the Presidential
Council may oppose a decree taken by the Presidency by stating that it
is against the “national vital interests”. If the decree is passed, it is put
to the vote in the assembly of the opposing member within three days. If
the relevant parliament reaches the same decision within ten days with
a two-thirds majority, the Presidential decree becomes invalid (Article 5,
paragraph 2/d). In the same way, while the Constitution points out that the
B&H parliament can amend the constitution, the lack of political will in the
ruling political groups prevents constitutional amendment.
The important problem faced by the treaty in terms of international law is
that the Yugoslav Federal Assembly approved it of Serbia and Montenegro
in 2002 only from its signature until now and the treaty recognizes B&H
by Yugoslavia. Despite recognition of the treaty by the Serbian Republic
of B&H, Bosnia-Herzegovina and the Republic of Croatia have not ratified
the treaty. The purpose of this ratification is to advocate rights on this state
as the Former Yugoslavia. In addition, creating a legal framework for the
status of Kosovo’s future within Serbia is another aim of this approval
(Zilic, 2003: 3-4). The rejection of the treaty by B&H will overshadow the
legitimacy of the entities’ national and international legal and political
procedures, particularly to be carried out by Republika Srpska. It is
envisaged that some treaties in international law will only come into effect
by signature. Article 10 of the Vienna Convention on the Law of Treaties
stipulates that the finality and formality of a prepared treaty text can be
indicated by the procedure determined in the treaty text or agreed by the
parties involved in the drafting of the treaty (Çelik, 1987: 75). Article 11 of
the main text of the Dayton Treaty foresees that the treaty will enter into
force when signed. Waiting for the ratification process of a treaty ending the
war can lead to irreparable results, so it is vital that it enters into force by
signature. A treaty will be invalid in terms of international law when there
is a direct or indirect use or threat of force on the signatory representative.
If Aliya Izzetbegovic had not signed the treaty, there would be a risk of
Bosnians being slaughtered more by the Serbs, as well as being declared
a non-peace-seeking party on the international arena (Dalar, 2008: 101).
The Dayton Peace Agreement is also defined as a “special treaty” because
it grants broad powers and immunities to the international community
beyond being imposed without the consent of the parties. The main parts
of the Dayton Agreement include how to reconstruct B&H through special
missions undertaken by various international organizations rather than
ending the war. In this way, the international community has authority
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over the Bosnia-Herzegovina state and its institutions (Latif, 2006: 130).
The state administration under the Supreme Authority’s control lacks the
criteria of independence. According to the 1st article of Annex-10, which
includes the civil application of the Treaty; The OHR, which is envisaged
to be established under the UN, will act on issues such as mobilizing the
efforts of the parties for the establishment of the civil element of peace,
ensuring the coordination of its organs and institutions and facilitating
their work. The Treaty assigned the OHR to seven tasks (Sancaktar, 2006):
-

to supervise the implementation of the treaty,

-

to be in close contact with the parties to the treaty and to
evaluate the complaints of the parties,

-

to supervise and coordinate the activities of civil organizations
in the country,

-

to solve the problems that arise in the implementation of the
treaty’s civil matters,

-

to participate the meetings of the organizations and states that
donate economic funds to the country,

-

regularly inform the UN, EU, USA and Russian Federation
about the implementation of the treaty and the state of the
country,

-

assist and advise the UN International Police Force.

However, in practice, the High Representative does not act as a facilitator
as contemplated by the treaty. It has unlimited international authority to
nullify the effectiveness of all democratic institutions of the sovereign state
that is a member of the UN. This authorization includes the ability to take
decisions that would dismiss the presidents, prime ministers, judges and
mayors without being subject to the control of any independent institution.
This mandate given by the UN to the High Representative weakens B&H’s
legitimacy, power and capability. It indicates the termination of the duties
of more than 100 employees by the Representative Office until 2002.
Suspension of the judicial system, dismissal of elected and appointed
persons, and ignoring the effective democratic process can threaten the
democratization of the country. Due to the criticism leveled against these
practices recently, the High Authority has abandoned these practices and
reinstated those who were previously dismissed. It is vital for the stable
continuation of this state that B&H, which is expected to become a member
of the EU in the future, gets rid of the corrupt administration system
(Dalar, 2008: 104).
In fact, behind the increase in the powers of the High Representative
are the goals of the High Representative to be effective not only in the
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decision-making process, but also in balancing the different political
actors in B&H and paving the way for moderate politicians. These targets
could be achieved in part and in relative terms because moderate parties
have not been able to come forward in Bosnia-Herzegovina. During the
implementation of Dayton, the Peace Implementation Council granted
broad powers to the High Representative in 1997 Bosnian politicians were
constantly hiding the truth. These powers were further enhanced by a
resolution issued by High Representative Wolfgang Petrisch in July 2000.
After this date, the High Representative has dismissed many politicians
and ministers from his posts. These powers are defined as “Bonn Powers”
in the literature. The High Representative is the only authorized body to
decide whether the policies implemented in B&H were compatible with the
Dayton. High Representatives who have served in the country to date have
argued that their powers cannot be limited and that Dayton’s Annex 10
gives them the right to interpret the limits of their powers and authorities
(Türbedar, 2008: 40). However, there were situations in which the High
Representative could also give positive results if the dossier carried out
in detail. For example, on March 7, 2001, Wofgang Petritsch, a high
representative of B&H, ended membership of the Croatian-born Ante
Yelavic in the B&H presidency on the grounds that he tried to establish a
third Croatian entity within the country (Türbedar, 2002: 39).
The Dayton Treaty’s problematic issues
The Dayton Agreement supported two political factors: One is the
willingness of the parties to prevent bloodshed and destruction, and
the other is the US’s desire to maintain political control and leadership
in crises in Europe (Gaeta, 1996: 163). Although the agreement codified
the ceasefire in October 1995, prevented new conflicts and gave B&H an
international personality, it has not yet been able to establish a sustainable
and lasting peace with the system it brought. This treaty rewarded the
aggressors and left the nationalist leaders in power in line with the Western
tendency to appease throughout the war. These leaders blocked the way of
reconciliation and integration, prevented the refugees from returning to
their countries and deported people. The important handicaps faced by the
treaty are as follows: Although the treaty is based on NATO power, it divides
the unitary state into two separate entities with separate armies, stipulates
force limitation, and has important legal gaps and poorly coordinated civil
and military aspects of the treaty (Sharp, 1998: 102).
This treaty has four important structural weaknesses (Caplan, 2000: 222223): First, although it apparently supports the unitary state of BosniaHerzegovina, it activates the country’s division and prevents integration to
occur easily. The two entities benefit from the many privileges of being a
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state, each with different citizenship and different administrative structure.
The functions of central building are so low that the people living in the
entities do not tend to be citizens of one state. This situation weakens
the identity consciousness of a single state to a considerable extent and
destroys the path of the unitary work. Second, the agreement legitimizes
divisions based on ethnic origin. Third, while the treaty regulates the civil
side of peace, it focuses more on the military and security aspects of peace.
The fourth is that the political, social and economic restructuring process
envisaged by the treaty is carried out in a way that ignores the objective
of the treaty. While the articles of the treaty related to military issues and
security are being implemented, it is seen that the desired objectives in
fulfiling of the provisions in the social, economic and political fields have
not been fully achieved. Although the de facto peace that came with the
treaty has not been broken yet, the treaty, which was signed with external
forces, other than the parties’ own initiative, also includes provisions that
will cause the war to break out again the future. Serbs and Croats, who
are not satisfied with both the territorial division and the state structure,
maintain their intention to unite with Serbia and Croatia if they get the
opportunity, which is considered a threat to the final peace. While it was
deemed appropriate for the Bosnians and Croats to unite under the roof of
a federation, the fact that the borders determined by the ethnic cleansing
policies of the Serbs, who were accepted as the people who started the war,
were approved as a republic by the treaty constitutes one of the weakest
aspects of the treaty. In addition to a very flexible central government,
there is a three-member presidency, three parliaments belonging to the
center and the entities, 10 cantonal assemblies and the Brcko special
administration assembly, and similarly three judicial offices and cantons
and lower chambers belonging to Brcko. “B&H has at least 1200 judges,
760 law-makers, 180 ministers and 4 institutions,” says former UN High
Representative Paddy Ashdown. More than 40 percent of government
revenues are spent annually on this multi-structured government system.
In this respect, despite international aid, the economic development of the
state cannot reach the desired level (Yürür, 2008: 169-171).
The Dayton Agreement ignored the historical, social and ethnic realities of
B&H and the necessary balance with the regional states. The registration
of Muslim Bosnian settlements such as Vişegradd, Srebrenica, Zvornik and
Foça, which experienced intense ethnic slaughter during the war, as the
territory of the Republika Srpska is one of the important imbalances of this
treaty. The policy of “opening a region” was carried out by placing Serbs
and Croats in places where ethnic cleansing was carried out. In Dayton,
this reality was ignored and the peoples who settled in this way were
accepted as “the peoples of the region” and the agreement was arranged on
this social distribution (Yenigün & Hacıoğlu: 2016: 678).
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Like Muslim Bosnians, Serbs and Croats were not satisfied with the
treaty, which allocated 51 percent of Bosnia-Herzegovina’s territory to
the Bosnian-Croat Federation and 49 percent to the Republika Srpska.
While the Bosnian Federation wanted the displaced Muslims in Republika
Srpska to return to their former settlements, the Serbs were against it
(Sharp, 1998: 115). However, Annex 7 of the Treaty regulated the return of
all people who had to leave their places of residence. Despite the obstacles
of the Serbian side, the return had taken place, but it was not yet fully
sufficient. According to a report published by the UN High Commissioner
for Refugees (UNHCR) in 2014, around one million refugees returned to
their homes since 1995. This figure corresponded to almost half of the
people who had to leave their homes during the conflict in B&H. About
400,000 of these people returned to places where they would be defined
as ethnic minorities. In 2002, a record was broken, allowing 102,000
people who had to leave their homes eight years or more ago to return
to their homes. Increasing turnovers were linked to the development of
the country’s situation and the authorities’ efforts to remove the people
who abandoned their homes illegally. The UNHCR report estimated that
367 000 Bosnians had still lived separately from their homeland and more
than a million of the people who left the country during the war were still
abroad (Emin, 2016: 6). This revealed that Annex 7 of the treaty did not
implemented sufficiently for over years. The undetermined final status of
the Autonomous Region of Brcko, the persistence of ethnic grudge and
hatred among the communities, the major obstacles to be overcome in terms
of infrastructure, education, health, new housing and job creation were
among the other unsuccessful aspects of the Dayton Agreement. According
to Richard Holbrooke (1999: 439-440), the American negotiator of the
treaty; the federation system that Dayton brought was the most optimal
way to maintain a single multi-ethnic structure. Dividing the country along
ethnic lines would cause a huge influx of refugees, and it would be inevitable
for conflicts to re-start due to land and house sharing, as Serbs, Croats and
Muslims living as minority groups in many parts of the country would have
to flee their homes. On the other hand, although B&H continued to exist as
a single state, Holbrooke admitted that there were some weaknesses and
flaws in the treaty. According to him; the most severe flaw of this treaty
was the abandonment of two armies, the Serbian army and the CroatianMuslim Federation, which were hostile to each other in a single country.
This was caused during the negotiations as NATO did not undertake the
disarmament of the parties as a duty imperative. The second flaw was;
the Serbian side was allowed to continue the name “Republika Srpska”. It
would later be understood that this was a great compromise that should
not be given (Holbrooke, 1999: 437-438). Because Serbia, which wanted
to prevent the independence of Kosovo, gave the signal that the Republika
Srpska in B&H could turn into an independent state or unite with Serbia,
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and the Bosnian Serbs followed the same policy in this regard (Türbedar,
2008a: 43). This attitude of the Serbs in the face of Kosovo’s independence
brought the Dayton Agreement’s compulsory amendment to the agenda.
The fact that the Dayton Agreement, which was originally written in
English, had not been translated into local languages drew attention as
an important problem. The phrase “Republika Srpska” was also used in
this Serbian form in the English text. It had been suggested to distinguish
the Republic, which was one of the constituent parts of the new BosniaHerzegovina State to be established with the Dayton Agreement, and the
Republic of Serbia, one of the two units of the “new” Yugoslavia, which
was established in 1992 after the disintegration of the “former Yugoslavia”.
Such a naming would serve more for the future unification of the Serbian
entity in the State of B&H and the Republic of Serbia in Yugoslavia. Indeed,
it was known in advance that the citizens of the Republika Srpska, which
corresponded to 49 percent of the territory of B&H, which was almost
a state within a state, accepted Belgrade as the capital, not Sarajevo. As
negotiations on the future status of Kosovo began, Belgrade more explicitly
began using Republika Srpska for its own purposes. Belgrade, who played
on the card “Kosovo can become independent in the Serb Republic if it
becomes independent”, continued to interfere with B&H’s internal affairs.
Moreover, Belgrade seemed busy focusing on purchasing the “economic
arteries” of this smaller unit of B&H. For example, on December 5, 2006,
the Serbian telecom company bought 65 percent of the Republika Srpska
telecom company at a very high price. There was a widespread belief that
this investment decision was political, not economic (Dalar, 2008: 110).
It was also observed that the Serbian entity had some unconstitutional
activities from time to time. As a matter of fact, the government’s
announcement that “after a recent decision, the Representation Office being
opened in Brussels, will also be opened in Zagreb and Washington” caused
reactions. Haris Silajdzic, the Term President of the Presidential Council
of B&H, stated at a press conference in Sarajevo on September 14, 2008
that “the Republika Srpska violated the Bosnia-Herzegovina constitution
and acted like an independent state”. Haris Silajdzic emphasized that the
only determining authority in the country’s foreign policy is the BosniaHerzegovina State by law, and stated that the Serbian government headed
by Milorad Dodik made contacts and initiatives that would fall under
the jurisdiction of the central authority (Dalar, 2008: 110). It is also
noteworthy that the Republika Srpska’s autonomous behavior in violation
of the Constitution was not interfered with by the High Representative
and remained indifferent. Since the High Representative, which has wide
authority to dismiss the administrators if it wishes, does not interfere much
in the decision-making process of the state, it is considered as a problem
that needs to be solved among the entities, and the problems in this regard
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remain unsolved. Stating that the High Representative and the EUFOR can
not resolve the problems experienced in B&H, it is said that these forces
have made B&H almost a “mandate” for the US and the EU. The application
of six politics are proposed for B&H’s independence and democratization
of the political arena, the development of the economic landscape and the
strengthening of social-political peace (Sancaktar, 2006):
(a) Relations with the United States and major European states
must be radically re-audited and reorganized.
(b) The EUFOR and the High Representative shall be withdrawn
from the country.
(c) Bosnian, Serbian and Croatian nationalism in the country
should be weakened;
(d) Anti-nationalist parties and politicians should be supported.
(e) The civilian population should organize in political and
economic spheres and participate more actively in the
decision-making mechanism.
(f)

Despite all the evils experienced in the past, the BosnianHerzegovinian Culture and Bosnian-Heritability identity,
which has emerged in Bosnian, Croats and Serbs, has emerged
emerged in a long historical process, must be maintained and
developed. For this purpose, The famous “bratstvo i jedinstvo”
(brotherhood and unity) concept, developed during the World
War II and abandoned in the 80s, must be revived.

However, it would be necessary to implement social, economic and
educational reforms that would prevent these and bring the societies
together in order to remove the traces of the war. For this, taking the
initiative of the societies was not enough; the international community,
including the UN, EU and the USA were also necessary organizations that
must take their seats for support. The side that the High Representative
was mostly criticized for overseeing and carrying out the military and
security aspects of the treaty. However, it did not adequately implement the
civilian aspect. Moreover, it is not realistic to compare the administration
of the High Representative in B&H to the mandate administration
brought about by the conditions of the First World War and which mainly
serves to legitimize the rule of the occupying power over the population.
Here, there are objectives such as preventing the divisions arising from
the civil war from causing war among ethnicities again and implementing
measures to ensure the reintegration of societies. In this respect, the
High Representative should be criticized in terms of whether it fulfills the
mission assigned to it. In the event that a lasting peace and stability and
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a normally functioning state structure is established in B&H, the duties
of the international force and the High Representative will also come to
an end. The Dayton Agreement was signed under obligatory conditions
to stop the conflicts in B&H and restore the peace as soon as possible. It
will not respond to the social reality and need of B&H in the middle and
long term. Therefore, it needs to be changed and updated according to this
need (Dalar, 2008: 92).
Conclusion
In the tradition of realism, peace is interpreted around the concepts of
interest and power. Realistic peace is zero-sum. States aim to establish a
peace order in line with their own interests. An international peace order
designed and agreed upon by the community of sovereign states is not
possible. Realist peace can only be sustained depending on the dominant
power or an actor with a dominant status. Internal order and peace are
possible as long as the central authority maintains political dominance
within the country. At the interstate level, since there is no fixed supreme
authority to which all actors are subject to its authority, peace can only
be achieved in a limited manner under certain conditions. According to
Realism, these conditions may emerge under the hegemony of a powerful
actor that cannot be balanced, when the balance of power is achieved in
the international system and under the influence of the victorious state(s)
after the war.
In the realist approach, a total peace in which all interstate conflicts are
resolved and the perceptions of hostility are eliminated is unlikely. Human
nature and anarchy in the international system lead the states to act
unilaterally and become stronger to address security concerns. While this
situation can transform the option of war into a rational tool to be resorted
to in line with the interests of sovereign states, it makes the establishment
of sustainable international peace impossible.
In the example of the Bosnian War, it is seen that peace was achieved not as
a result of the will and reconciliation of the parties, but with the imposition
of the United States, the only power in the unipolar world. The study has
discussed that the peace conditions brought by the Dayton Agreement are
insufficient for sustainable peace. The inadequacy of the peacebuilding
practices envisaged by the UN during the war process was decisive in the
fact that the war resulted in a deadlock, especially for the groups that were
victims of the war. As a matter of fact, the failure of UNPROFOR forces
in the region to fulfill the mission they have undertaken has prepared the
ground for the Serbian attacks to turn into genocide. When the complex
and anti-democratic administration system envisaged after the war
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is evaluated together with the OHR, it is clear that it also damaged the
independence of the country.
The most important obstacle to reform the system is the psychological
effects of the war. People lost their confidence in each other, especially to
other ethnic groups (Håkansson & Sjöholm, 2007).
The Office of High Representative is another problematic point in
terms of considering the system. The legitimacy of the involvement of
an unaccountable and non-transparent international body in domestic
politics seems questionable. However, it can be observed in the reactions
of the Bosnians that these are rather on the consideration of their demands
than the essential problem of the existence of such an institution. In this
sense, the Bosnian dilemma is clear: The international intervention that
is institutionalized in the OHR seems indispensable for the unity of the
country and the strength of the central state. However, this decreases the
domestic decision-making and hence the legitimacy of the country by
breaking its sovereignty.
As a result, the criticism of Dayton Agreement must be considered by
focusing on both ideas. These ideas can be summerized as follows: Some
people think these ethnic groups cannot live together in any situation
(Garfinkle, 1996: 56; Hayden, 1999). The other group thinks that the
togetherness maybe going on but the Dayton Agreement is not enough to
endue this (Woodward, 1997:7). Aliya İzzetbegovic’s words on the issue
can be accepted as a general framework to remember why this issue is so
significant both to study and further research on it: “Dayton Agreement
may provide a setting for us to debate and solve our problems. But don’t
forget that nothing will be solved until everything has a solution.”
References
Bora, T. (1999). Bosna Hersek: Yeni Dünya Düzeninin Av Sahası. İstanbul: Birikim Yayınları.
Caplan, R. (2000) “Assessing the Dayton Accord: The Structural Weaknesses of the General
Framework Agreement for Peace in B&H”. Diplomacy & Statecraft, Vol.11, No.2,
London: Frank Cass.
Çelik, E. F. (1987). Milletlerarası Hukuk, (Birinci Kitap). İstanbul: Filiz Kitabevi.
Dalar, M. (2008). “Dayton Barış Antlaşması Ve Bosna-Hersek’in Geleceği”. AİBÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol:1 (16), 91-124.
David, C. (1999). “Does peacebuilding build peace? Liberal (mis) steps in the peace process,”
Security Dialogue 30, No. 1, 25-41. Accessed June 20, 2021.
Emin, E. (2016). Balkanlar’da Göç Raporu. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, https://
insamer.com/rsm/icerik/dosya/dosya_360.pdf (02.07.2021).
Eminoğlu, A., & Aydın, Y. (2021). Barış inşasında yeni bir yaklaşım olarak hibrit barış: BosnaHersek örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

198

Peacebuilding Activities Of The IO’s During The Bosnian War

Dergisi, 14(2), 495–512.
Epps, K. (2000). “Bosnia-Herzegovina–Attaining Human Security.” Ploughshares Monitor
Vol. 21, No. 2, 18–23.
Fogelquist, A. F. (1995). ‘The Yugoslav Breakup and the War in Bosnia-Herzegovina:
Implications for Kosova?’, Eurasia Research Center, http://eurasia-research.com/
000327BHkosova.htm (25.04.2018).
Gaeta, P. (1996). “The Dayton Agreements and International Law”, European Journal of
International Law, no.7.
Haig, A. M. (2001) ‘The Question of Humanitarian Intervention’, FPRI Wire, Vol. 9, No. 2.
Holbrooke, R. (1999). Bir Savaşı Bitirmek. Çev: Belkıs Çorakçı Dişbudak. İstanbul: Türkiye
İş Bankası Yayınları.
İlhan, M. S. (2007). “Bosna-Hersek Vahşeti ve Dünya Kamuoyu”. Ankara: Biz Bize Yayınları.
Johns, R. E. (1993). “Bosnia and Collective Security: UN, EC, NATO, CSCE, WEU – Which
Task For Whom?”. Executive Research Project. Washington: The Industrial College
of the Armed Forces, National Defence University.
Kapadan, G. (2009). Bosnalı Sırplara Göre Bosna-Hersek Sorunu. Kocaeli University Social
Sciences Institutie, Unpublished Master Thesis, Kocaeli.
Kirkpatrick, J. (1995)‘Weak President Worsens Bosnian Situation under U.N.’, Human
Events, Vol. 51, No. 25.
Latif, D. (2006). “Etnik Çatışma Sonrası Barış İnşası Ne Kadar Mümkün? Dayton Sonrası
Bosna ve Hersek”, Kıbrıs Yazıları, S. 3.
“Let’s Kill The Muslims!” (07 November 1993). Newsweek.
<http://www. fpri.org/fpriwire/0902,200102.haig.humanitarianintervention.html>
Malcolm, N. (1994). Bosnia. NY University Press.
Newman, E. (2009). “‘Liberal’ peacebuilding debates” In New Perspectives on Liberal
Peacebuilding. Edward Newman, Roland Paris, and Oliver P. Richmond(Ed.), 26-53.
Tokyo: United Nations University Press.
Payne, C. (2001). ‘The Peace Process in the Former Republic of Yugoslavia’, World
Conflict
Quarterly,
March
2001,
<http://www.globalterrorism101.com/
articlePeaceInYugoslavia. html>
Preston, J. (02.02.1993). ‘Mediators Urge Support for Balkan Peace Plan; Christopher
Hesitant on Endorsement’. The Washington Post, Vol. 113, p. 3.
Roberts, A. (1993). ‘Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights’,
International Affairs, Vol. 69, No. 3, 429-449.
Rohde, D. (1995). ‘UN Leaders Split Over Use Of Force in Bosnian War’, Christian Science
Monitor, Vol. 87, No. 135, 1-24.
Rudman, G. (1996). Backtracking to Reformulate: Establishing
Federation. International Negotiation, 1(3), 525-545.

the

Bosnian

Sancaktar, C. (2006). “Dayton Barış Anlaşması’nın 10. Yılında Bosna-Hersek”, http://
www.tasam.org/index.php?altid=1316. (25.04.2018).
Sandıklı, A., Kaya, E. (2013). Barış Kavramına Teorik Yaklaşımlar ve Küresel Yönetişim.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Yıl:12, S. 23, 59-79.
Selver, M. (2003). Balkanlara Stratejik Yaklaşım ve Bosna. İstanbul: IQ Kültür Sanat
Yayıncılık.

199

Ülkü Nur ZENGİN

Sharp, J. M. O. (1998) “Dayton Report Card”. International Security, Vol. 22, No. 3.
Suterwalla, A. (2001). ‘Collective Insecurity’, Harvard International Review, Vol. 22, No. 4,
1-19.
Türbedar, E. (2002). “Bosna-Hersek’te Anayasa Değişikliği: Normal Bir Devlete Dönüşme
Umudu”. Stratejik Analiz, C. 2, S. 25.
Türbedar, E. (2008). “Kosova’nın Bağımsızlığı Uluslararası Adalet Divanı’nda”. Stratejik
Analiz, Cilt 9, No. 103, Ocak.
Türbedar, E. (2008a). “Kosova’nın Bağımsızlığının Sırbistan, Bosna-Hersek ve Makedonya’ya
Etkileri”, Avrasya Dosyası, C. 14, S. 1.
Weiss, T. G. (1999). ‘Bosnia, 1992–1995: Convoluted Charity?’, (Ed.) Thomas G. Weiss,
Military-Civilian Interactions: Intervening in Humanitarian Crises. Lanham:
Rowman & Littlefield Publishers.
Wolfowitz, P. (1994). “Clinton’s First Year”. Foreign Affairs, Vol. 73, No. 1, January-February.
Yapıcı, M. İ. (2007). “Bosna Hersek’te Gerçekleştirilen Askeri Müdahalenin Uluslararası
Hukuktaki Yeri”. Uluslararası Hukuk ve Politika. Vol: 2, Issue: 8 pp.1-24.
Yenigün, C. & Hacıoğlu, Ü. (2016). “Batı’nın Güvenini Kaybettiği Medeniyet”. Kemal İnat,
Burhanettin Duran, Muhittin Ataman (Ed.) Dünya Çatışmaları. Vol. 1 (pp. 671-690).
Ankara: Nobel Press.
Yürür, P. (2008). “Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği”,
Avrasya Dosyası, Cilt 14, Sayı 1.
Zilic, A. (2003).“The Dayton Agreement: Challenges of Change”, speech at International
Conference, Berlin, September 12 and 13. http://www.suedosteuropagesellschaft.
com/pdf-berlin/zilic.pdf

200

