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Özet

İslam tarihi boyunca geliştirilmiş olan bir takım kurumlar, İslam coğ-
rafyası içinde etkili bir sosyal, kültürel ve ekonomik hareketliliğin meydana 
gelmesine imkan sağlamıştır. Mesela dönemin ihtiyaçları göz önünde bulun-
durularak geliştirilen ve han, ribat, kervansaray olarak adlandırılan müesse-
seler, güvenlik ve lojistik alandaki katkıları sebebiyle insani hareketliliği en 
üst seviyeye çıkarmıştır. Çeşitli alanlarda hareketlilik sağlayan bu kurumların 
yanında sadece eğitim alanını destekleyen kurumlar da geliştirilmiştir. İslam 
tarihinde bilinen ilk eğitim kurumu - aynı zamanda yatılılık hizmeti de sağla-
yan - Suffa okuludur. Hz. Peygamber Medine’ye hicretinden sonra kurulan bu 
eğitim ve öğretim merkezi, daha sonra tesis edilen eğitim kurumlarına model 
olmuştur. Zamanla eğitim kurumlarına yurt hizmetleri de eklenmiş, böylece 
eğitim kurumları yerellikten çıkıp ulusal ve uluslararası öğrenci kabul edebi-
lir hale gelmiştir. Eğitimde küreselleşmenin iyice arttığı günümüzde ulusal ve 
uluslararası öğrenci hareketliliği oldukça artmıştır. OECD’nin hesaplamaları-
na göre 2025 yılında uluslararası öğrenci sayısının 8 milyona ulaşması beklen-
mektedir. Bu hareketlilik İslam dünyası için önemli fırsatlar sunmaktadır. İyi 
planlandığı taktirde İslam ülkeleri, öğrenci hareketliliğindeki payını artırabilir; 
uzun vadede kendi aralarında sosyal,  kültürel, eğitim ve ekonomik işbirliği 
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imkanlarını daha ileri seviyelere taşıyabilir. Bu konuda öğrenci yurtları önemli 
bir rol oynayabilir.

Bu tebliğde, tarihsel tecrübe ve uluslararası eğitim verileri ışığında, öğ-
renci yurtlarının İslam ülkeleri arasındaki gençlik hareketliliğine yapabile-
ceği katkılar tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kervansaray, Suffa, Öğrenci Yurdu, Öğrenci Hare-
ketliliği

Dormitories as an Opportunity in the Context of Youth Mobility 
within Islamic Geography 

Abstrac

A number of institutions developed throughout Islamic history have 
made it possible for an effective social, cultural and economic mobility with-
in Islamic geography to take place. For example, human mobility has been 
brought to the top level by the contributions of institutions had developed due 
to the needs of their ages like the inns, the border posts, the caravanserai, to 
the security and the logistics.

In addition to these institutions that provide mobility in various fields, 
institutions that support only the field of education have been also developed. 
Suffa School is the first educational institution known in Islamic history - 
which also provides accommodation services. This education and training 
center, established after the Prophet Hz. Muhammad’s migration to Medi-
na, became a model for later established educational institutions. Over time, 
dormitory services have been added to the educational institutions so that the 
educational institutions can come out of the locality and accept national and 
international students. Today, as globalization has increased significantly, 
national and international student mobility has increased considerably in 
education. According to the calculations of the OECD, the number of inter-
national students is expected to reach 8 million by 2025. This mobility offers 
significant opportunities for the Islamic world. 

If well-planned, Islamic countries could increase the share of student 
mobility; in the long run, social, cultural, educational and economic cooper-
ation among them can be improved. In this regard, student dormitories can 
play an important role. 
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In this paper, the contributions of dormitories to youth mobility among 
Islamic countries will be discussed in light of historical experience and in-
ternational education.

Key words: Caravanserai, Suffa, Dormitory, Student Mobility

Giriş 

Birlikte iş yapabilmenin temel şartı muhatabı tanımak ve ona güvenmek-
tir. Hz. Peygamberin “Önce selam sonra kelam” mealindeki hadisi şerifi (Tir-
mizi, İsti’zan babı), sağlıklı ve uzun ömürlü ilişki kurmanın temel prensibini 
de bizlere vazetmiş olmaktadır. Muhataba güven telkin ederek geliştirilen iliş-
kiler, sonrasında derinlikli tanımaya doğru giden bir sürece yol açacaktır. Tanı-
ma ve güven temeli oluştuktan sonra birlikte iş tutmak, gelecek inşa etmek ze-
mini oluşabilecektir. Yine kelam-ı kibardan sayılan “Önce Refik Sonra Tarik” 
sözü bu konuda güzel bir prensiptir. Önce yola yoldaş, sonra yol. Müslüman 
gençlerin birlikte iş yapabilmelerinin yolu, birbirlerinin kültürlerine, coğrafya-
larına, birikimlerine, potansiyellerine olan nüfuzlarıyla yakından ilişkilidir. Bu 
birikimin elde edilmesi ise tanışıklıkla, güvenle ve güçlü bağlarla oluşturula-
cak birlikteliklerle mümkündür. 

Bir taraftan tarihsel tecrübenin mirasından hakkıyla istifade edebilmenin 
yolları aranırken; diğer taraftan dünyadaki gelişmelerin gerçekçi bir analizi ya-
pılmalıdır. Bu ikisinin üzerine tanışma, birlikte iş yapabilme çabalarını geliş-
tirecek somut arayışlar hızlandırılmalıdır. Tüm bu gerekçelerle kendi tarihsel 
sürecimizi, ihtiyaçlarımızın çözümü için üretilmiş olan kurumsal ve düşünce 
düzeyindeki tecrübeler üzerinden yeniden yorumlamaya ihtiyaç duymaktayız. 

Kurumsal tecrübe olarak odaklanmamız gereken ilk örnek oluşum Mes-
cid-i Nebevî’dir. İslam toplumunun ilk dönemlerinde pek çok çalışmanın yü-
rütüldüğü merkez olması sebebiyle bu mescit, İslam tarihi açısından büyük 
bir öneme sahiptir. Aslî fonksiyonu ibadet yeri olmasına rağmen, başta siyasî, 
askerî, ilmî olmak üzere birçok fonksiyonu da yerine getirmiştir. Mescit, Hz. 
Peygamberin devlet işlerini yürüttüğü bir merkezdir. İlk İslam toplumunun 
eğitimlerini gerçekleştirdiği bir okuldur. Uluslararası politikaların belirlendiği, 
elçiler kabul ettiği bir yönetim merkezidir. Burası aynı zamanda gerektiğinde 
hicret eden fakir Müslümanlar için barınacak bir yer, heyetler için bir misafir-
hane olarak kullanılmıştır. 
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İhtiyaçların çeşitlenmesi ve karmaşık hale gelmesi, burada sürdürülen 
hizmetlerin yürütüleceği müstakil yeni müesseselerin doğmasına sebep olmuş-
tur. (Gündoğdu, 314) Burada tebliğin çerçevesi kapsamında Mescidi Nebe-
vi’de ilk nüvelerini gördüğümüz, konaklama ve yatılı eğitim modelinin tarihi 
süreç içerisindeki seyrini takip ederek, günümüz ihtiyaçları için bu tecrübenin 
kullanımı üzerine odaklanılacaktır. Daha sonraki süreçte tam teşekküllü eğitim 
müesseselerinin ayrılmaz bir cüzü olan öğrenci yurtları ile ulusal ve uluslara-
rası insan hareketliliğine imkan sağlayan kervansaraylar yazının odağını oluş-
turmaktadır. 

1. Öğrenci Yurtlar

İslam tarihinde bilinen ilk yatılı eğitim kurumu olan Suffa okulu, Mescidi 
Nebevinin bir parçasıdır. Hz. Peygamber mescidin bir bölümünü eğitim ve 
öğretim merkezi haline getirmiştir. Medine’de kurulan bu ilk eğitim ve öğre-
tim merkezi, sonraki asırlarda kurulan okullara model olmuştur. Yine buradaki 
talebelerin yeme içme gibi ihtiyaçlarının zengin müslümanlarca karşılanması 
da vakıf müesseselerinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Yapılan araştırmalara 
göre Suffa mektebinde kalan öğrenci sayısı toplamda 400’e kadar çıkmaktadır. 
(Öztürk, 2014:3)

Cami ve mescitler eğitim işlerinin yürütüldüğü merkezler olarak işlev 
görmeye Hz. Peygamberden sonra da devam etti. Özellikle öne çıkan ilim mer-
kezlerine yönelik rağbet, ilim tahsili için gelenlerle ilgili farklı çözüm yolları 
bulunmasını teşvik etmiştir. Mescitte verilen eğitimleri takip etmek için şehir 
dışından gelen öğrencilerin kalacak yer problemi yaşamaları zamanla mescit 
– han türü komplekslerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bağdat’ta eğitimi 
ve öğrencilerin kalma problemini birlikte çözecek olan medreseler kurulma-
dan önce vali Bedr b. Hasaneveyh el –Kürdi, eğitim tarihinde dönüm noktası 
sayılacak bir adım atmıştır. Bağdat’ta Nizamiye medresesinin kuruluşundan 
önce Bedr, kendi idaresi altındaki bölgelerde öğrencilerin kalması kadar mescit 
– han kurmuştur. Makdisi (2012), bu amaçla üç bin kadar mescit –han kurul-
duğunu belirtmektedir. 1067’den itibaren bu müesseseler üzerinden Nizami-
ye medreseleri yükselecektir. Özetle ifade etmek gerekirse mescitte başlayan 
eğitim halkaları, öğrencilere kalma hatta yeme - içme imkanı sağlayan mescit 
–hanlara oradan da öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan medreselere dö-
nüşmüştür (Öztürk, 2014:4). 
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Tam teşekküllü eğitim kompleksi olarak zikredebileceğimiz ilk organi-
zasyon Nizâmiye medreseleridir. Nizamiyelerin ilki 1067’de Bağdat’ta eğiti-
me başlamış; hoca ve öğrencilere ait odalar, dershaneler, mescid, kütüphane, 
yatakhane, yemekhane ve hamam gibi bölümlerin birbirine yakın mesafede 
yer aldığı bir külliye şeklinde inşa edilmiştir. Müslüman olmak kaydıyla hangi 
toplumsal sınıf veya etnik gruptan gelirse gelsin ayrım yapmaksızın herkese 
açık, ücretsiz ve örgün olan bu medreselerde öğrenciler, genellikle burslu ve 
yatılı olarak eğitim-öğretim görmüşlerdir. Öğrenci yurtlarının, kaliteli eğitim 
kurumlarını ulusal ve uluslararası alandan öğrenci alabilecek bir yetkinliğe ka-
vuşturduğu söylenebilir.

12. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan medreseler ve bunları bes-
leyen vakıf düzeni, sadece İslâm dünyasının önde gelen şehirlerine yayılmakla 
kalmamış, başka medeniyetler üzerinde de etkili olmuştur. Monica Gaudiosi, 
1274’de kurulan ve modern yüksek okul sisteminin başlangıcı olarak kabul 
edilen, Merton College’ın (Oxford Üniversitesi) oluşumunda ve İngiltere’deki 
vakıf sistemi ve anlayışının gelişmesinde İslâm dünyasında uygulanan vakıf 
hukuku ve sisteminin etkili olduğunu tespit etmiştir (Kenan, 2013:5-8).

Medrese sitemi ve ona bağlı olarak yurt hizmetlerinin de Osmanlı medre-
seleriyle zirveye çıktığını söylemek mümkündür. Zirve devrinin en önemli iki 
medresesi Fatih ve Süleymaniye medreseleridir (Zorlu, 2008: 611). Bu med-
reselerin vakfiyeleri üzerinden öğrencilerin kalacakları yurtların standartlarını 
izlemek mümkün olabilmektedir. Fatih devrinde inşa edilen Sahn-ı Seman bün-
yesindeki sekiz medresede, öğretim üyeleri ve hizmetli personele de yer ayrıl-
dıktan sonra her öğrenciye birer oda tahsis edilmiştir (Kazıcı, 1999:162 -163).  

Fatih Sultan Mehmet’in 1470 tarihli vakfiyesinde medresenin odalarında 
kimlerin kalacağı, temizlik, güvenlik, yemek hizmetleri için ayrılan bütçe ve 
burs miktarları belirtilerek öğrencilerin eğitim sürecinde kalacakları mekanın 
standartları açıkça ortaya konulmaktadır:

“..her medrese için onbeş öğrenci ta’yin buyurup…her birine günde iki-
şer akçe verilmek üzere...Yine her medrese için bir kapıcı ta’yin buyurup, çiçek 
gibi parlak ve yegâne olan medresenin kapı ve pencerelerini zamanında açıp, 
kapayıp  gece gündüz hizmetinde devamlı ve inci halkası gibi medresenin ka-
pısına bakışı dâim olmasını…  iki kimsenin medresenin iki hizmetçi ve ferrâşı 
olup, medreseyi ve medresenin içini ve tuvaletini temiz tutup…  Tetimme med-
reselerinin odalarından her birine de, her ay on beşer akçe tâ’yin buyurmuş 
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olup, bu hücrelerde kalan yetenekli öğrencilerin kendileri için tâyin edilen ma-
aşla, boşluğun kapatılması, açlığın giderilmesi, geçim sıkıntılarının bertaraf 
edilmesi cihetine gidilerek…”

Metnin devamında ciddi bir ilim talebesinin eğitim sürecini en verimli 
şekilde değerlendirebilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayan zihniyeti yansıtan 
bir yaklaşım ortaya konulmaktadır: “İmam-ı Şafii Hazretlerinin “tek soğanı 
temin etmekle yükümlü olsaydım, bir mesele öğrenemezdim” buyurdukları 
üzere, sâkin kafa ile yararlı ilimleri öğrenme ile uğraşmalarını şart kılmıştır.”  
( Ateş, 1982 akt. Öztürk, 2014: 4 -5).

Mescidi Nebevi’de mütevazi şartlarda başlayan yurt hizmetleri, zamanla 
oldukça yüksek standartlı konaklama merkezlerine dönüşmüştür.=

2. Kervansaray

Ulusal ve uluslararası insan, kültür ve mal hareketliliğinde etkili olmuş 
kurumlardan birisi de kervansaraylardır (Akalın, 2002). Sözlüklerde “Şehir-
lerarası işlek anayollar üzerinde, konak yerlerinde, ticaretin yoğun olduğu 
şehirlerde yolcuları barındırmak, kervanları dinlendirmek, malları sahipleri-
ne ve tüccarlara teslim edinceye kadar muhafaza etmek için takriben 40 km 
aralıklarla ve genellikle taştan yapılan binalar” şeklinde tanımlanmıştır (Pa-
kalın, 1993:2/245). Büyüklüklerine göre özelliklerinde farklılık görülmekle 
birlikte kervansaraylar bünyelerinde “yatakhâneler, aşhâne, erzak ambarları, 
ticarî malları koyacak depolar, yolcuların hayvanlarını barındırdığı ahırlar, sa-
manlıklar, yolcuların ibadet etmeleri için mescit, misafirlerin yıkanmaları için 
hamam, şadırvan, hastahane, eczahane vb. birimleri barındırmaktadırlar. Ayrı-
ca misafirlerin binek hayvanlarının bakım, tımar gibi ihtiyaçları da buralarda 
karşılanmaktadır (Kazancıoğlu, 2014: 99).

Kervansaraylar, başta sultanlar olmak üzere, ileri gelen devlet adamları 
tarafından kurulur ve vakıf anlayışı çerçevesinde hizmet verirlerdi. Vakıf, ke-
lime olarak “durmak”, “durdurmak”, “alıkoymak”, “hapsetmek” anlam-
larına gelmektedir. Dini terminolojideki karşılığı ise “Bir mülkün menfaatini 
halka tahsis edip, aynını (mülkiyetini) Allah Teâla’nın mülkü hükmünde tem-
lik ve temellükten ebediyyen menetmektir.” (Ömer Hilmi, 1307: 2). Sadece 
Allah rızası için kurulan ve menfaati tamamen ihtiyaç sahiplerine terk edilen 
müesseseler anlamına gelen vakfın, İslâm tarihindeki ilk örneği Hz. Peygam-
ber (sav) tarafından vakfedilen Fedek arazisidir. 
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Vakıf anlayışı çerçevesinde kurulmuş olan kervansaraylarla ilgili olarak, 
batılı seyyahların hatıratlarında da oldukça doyurucu bilgiye rastlanmaktadır. 
Seyyah Schweigger konuyla ilgili olarak: “Kervansarayları yaptıran vakıf sa-
hipleri, bu tesislerin ülke genelinde aralarında bir günlük mesafe olacak şe-
kilde yapılmasına dikkat ederler, böylece yolcular seyahatleri süresince her 
akşam kalabilecekleri bir kervansaray bulabilirler.” demektedir (Kazancıoğlu, 
2014: 99).

Kervansarayların en önemli özelliklerinden birisi de gelen herkesin misa-
fir olarak kabul edilmesidir. Misafire, Müslüman - gayrı müslim, zengin – fakir 
olmasına bakılmadan eşit şekilde hizmet sağlanmaktadır. Misafirlerin üç gün 
boyunca yeme, içime ve diğer ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanan kervansa-
raylarla ilgili olarak, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde şu bilgileri aktarır: 

“Cemi’ misafirîne sabah ve akşam, ocak başına birer bakır sini ile bera-
ber birer sahan pilav, yahni, bir tas çorba, beş nân (ekmek), şem’i rugan (yağ 
mumu), bir şamdan verup, müslim ve tersâ (gayr-i müslim),bay ve gedâya (bey 
ve dilenciye) mâh ve sâl (ay ve yıl), senenin bütün günleri nimetleri mebzûl-
dür.” (Evliya Çelebi, 1999: III/ 270). 

Çoklu fonksiyon icra eden kervansarayların; Askeri, siyasi, iktisadi amaç-
ların yanında eğitim – bilim ve kültürel alanında da önemli katkıları bulun-
maktadır. Kervanlar oldukça devasa hacimli organizasyonlardır. Ülkeler arası 
hareketliliği sağlayan bu organizasyonlarda “Ganj’dan Atlas Dağları’na, Kaf-
kaslar’dan Arabistan’ın en uç noktalarına kadar kullanılan sayısız diller” ko-
nuşulmaktadır. Kervanlar konakladıkları zaman o bölge halkı farklı kültürlere 
ait ürünleri alabilmekte; kendi ürünlerini kervanlar vasıtasıyla uluslararası do-
laşıma sokabilmektedirler (Kazancıoğlu, 2014: 229).

Ayrıca iletişim araçlarının gelişmediği, medyanın olmadığı dönemlerde, 
farklı milletlere mensup insanlar kervansaraylarda etkileşim içerisine girerek 
farklı kültürlerle de tanışma imkanı bulmuşlardır. Burada dinî, ahlakî, siyasî, 
ticarî ve edebî birçok konuda görüş alışverişinde bulunmuşlardı (Kazancıoglu, 
2014: 230). Özellikle kervanın konakladığı bölgeye ait kültürünün, gelenle-
re aktarılması için kervansaraylar önemli bir fırsat sağlamaktadır. Dolayısıyla 
kervansarayları, hem kültür aktarım merkezleri hem de kültürlerarası geçişlili-
ğe hizmet eden kurumlar olarak görmek mümkündür.

Kervansarayların kültürel hareketliliğe katkısını anlamak bakımında Ali 
Emirî’nin (1857-1924) aktardıkları oldukça kıymetlidir. Ali Emirî, edebiyat 
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alanında özellikle şiir alanında haberleşmenin daha çok ticaret kervanları ta-
rafından sağlandığını, kervanın Doğudan Batıya bütün Osmanlı ülkesini ge-
zerek şairler arasındaki iletişim vazifesini yerine getirdiğini belirtmektedir. 
Emirî’nin belirtiğine göre, Kanunî Sultan Süleyman zamanında ve daha sonra-
ları, Bağdat veya Tebriz’de yazılan veya okunan şiirler, Türkistan ve İran’dan 
gelen şiirler ile beraber toplanarak Van, Musul, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, 
Sivas, Ankara, Konya, Kastamonu ve Bursa’ya gelmektedir. Bu şehirlerin ya-
kınlarında bulunan Balıkesir, Adana, İzmir, Manisa gibi daha nice memleket 
ve şehirlerdeki şairlere ulaşır, buralarda yazılan şiirler de alınarak İstanbul’a 
ulaşmaktadır. Buradaki şairlerin katkılarını da aldıktan sonra Rumeli’ye geçe-
rek Edirne, Filibe, Sofya, Ruscuk, Manastır, Üsküp olmak üzere birçok şehire 
ulaşır. Oradan Bosna, Hersek üzerinden sonunda Kırım’a kadar varmaktadır. 
Kervan, Macaristan ve yakınlarındaki memleketlerin şair ve yazarlarına da 
ulaştıktan sonra aynı güzergâhı takip ederek Bağdat ve Tebriz üzerinden tekrar 
İran ve Türkistan’a ulaşmaktadır (Çeltik, 2009:263).

Kervansarayların bilimsel çalışmalara da önemli katkıları olmuştur. Ge-
rek kendi imkanlarıyla gerekse devletlerinin desteği ile Osmanlı ülkesini ziya-
ret eden pek çok bilim adamı kervansaraylar vasıtasıyla Osmanlı coğrafyasını 
dolaşma imkanı bulmuştur. Mesela bu kimseler vasıtasıyla sadece Osmanlı 
topraklarında yetişen ve özellikle ilaç yapımında kullanılan bitkiler, çiçekler, 
ağaçlar vd. dünyaya tanıtılarak bilim dünyasına katkıda bulunulmuştur (Ka-
zancıoğlu, 2014: 289).

3. Küreselleşen Eğitim

Günümüzde dünya siyasetine yön veren Batılı ülkelerin kurmuş oldukları 
eğitim organizasyonları, kendi aralarında insan hareketliliğini sağladığı gibi, 
dünyanın geri kalan bölgeleri için de çekim merkezi olmaktadır. Uluslararası-
laşma açısından çeşitli organizasyonlar meydana getirilmiş ve bunlar kısa sü-
rede önemli etki alanları oluşturmuşlardır. Yapılan önemli çalışmalardan birisi 
olan Bologna Süreci, sürece dâhil olan Avrupa ülkeleri öncelikli olmak kay-
dıyla tüm dünya ülkeleri arasında yükseköğretim ve diğer akademik konularla 
alakalı olarak bazı standartlar belirlemeyi amaçlamaktadır. 1999’da kurulan 
yapı, 2010 yılında 47 ülkenin katıldığı bir organizasyona dönüşmüştür (Gün-
doğdu vd., 2016:37).

Küreselleşme sürecinin eğitim üzerindeki etkisi, kendisini her geçen gün 
çok daha yüksek düzeyde hissettirmektedir. OECD tarafından yükseköğreti-
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min geleceğine dönük yapılan bir projeksiyon çalışmasında, 2030 yılına dair 
bazı öngörülerde bulunulmuştur. Buna göre önümüzdeki süreçte yükseköğre-
timde uluslararasılaşma hem öğrenci hareketliliği hem de öğretim üyesi hare-
ketliliği boyutuyla önemli artışlar gösterecektir. Çalışmaya göre, uluslararası-
laşma özellikle yükseköğretimin önemli bir parçası olacaktır. Ayrıca bu süreçte 
uluslararası ortak araştırmalar ve kalite güvencesi konusunda da ortak çabalar 
yoğunlaşacaktır (OECD, 2009).

Son yıllarda dünya genelinde öğrenci hareketliliğinde ciddi bir artış göz-
lenmekte, bütün ülkelerce özendirilmekte, bu doğrultuda yeni araçlar, meka-
nizmalar ve işbirlikleri geliştirilmektedir. 1975’te tüm dünyada uluslararası 
üniversite öğrenci sayısı 0.8 milyonken, 1990’da 1.3 milyona, 2007’de 3 mil-
yona (OECD, 2009:313) 2010’da bu sayı 4,1 milyona çıkmıştır. Tahminlere 
göre yükseköğretimdeki uluslararsılaşma devam ederek 2025 yılında 8 mil-
yona ulaşacaktır. Dünyadaki mevcut öğrenci hareketliliği ağırlıklı olarak dün-
yanın büyük ekonomilerine sahip ülkelerin öğrencileri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. En çok tercih edilen ülkelerin de Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri 
olduğu görülmektedir. 4,1 milyon uluslararası öğrencinin yaklaşık iki milyonu 
Avrupa ülkelerinde, 880.000’i Kuzey Amerika’da eğitim görmektedir (Çetin-
saya, 2014: 144).

Türkiye’deki Uluslararası öğrencilerin durumunda da son yılardaki artış 
dikkat çekmektedir. 1984 yılında 51 ülkeden 5374 öğrenci eğitim için Türki-
ye’yi seçmişken, 2000’li yıllarda sayı hızla artmış 2016 yılı itibariyle 55.635’i 
erkek, 25.864’ü kız olmak üzere yükseköğretimde toplam 81.499’a ulaşmıştır 
(YÖK, 2016). 2017 yılı itibariyle 160’dan fazla ülkeden 95.000’i yükseköğre-
tim olmak üzere 110.000 uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim görmektedir. 
Uluslararası öğrencilerin sadece sayısı artmamış, ayrıca kendileriyle nitelikli 
iletişim kurulması, kaliteli bir öğrenci profilinin sağlanması için de politikalar 
üretilmektedir. Özellikle Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
kanalıyla gelen devlet bursiyeri öğrenciler çeşitli kriterlerle belirlenmektedir. 

Uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda Türkiye’nin de öne çıkacak 
olan ülkeler arasında olacağı öngörülmektedir. 2020 yılında Türkiye’nin yurt-
dışına öğrenci gönderen ilk 5 ülke arasına girmesi beklenmektedir. Çin, Hin-
distan, G. Kore, Almanya’nın ardından yurt dışına Türkiye’nin 84 bin öğrenci 
göndereceği hesaplanmaktadır (Çetinsaya, 2014). Verilerden de anlaşılacağı 
üzere, Türkiye bir taraftan yurt dışına giden öğrenci sayısını hızla arttırırken 
diğer taraftan yurt dışından yüksek miktarda öğrenci çekmektedir. 
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Gerek ülke içindeki öğrenci hareketliliği gerekse uluslararası öğrenci ha-
reketliliği barınma meselesini önemli bir konuma getirmiştir. Türkiye’de hem 
kamu hem de özel sektör bu konuda ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Ha-
lihazırda ülkedeki kamu, vakıf ve özel sektöre ait resmi statüdeki yurtlarla 
ilgili veriler şu şekildedir. 2016 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
pansiyonlarında kalan öğrenci sayısı 336.611, özel öğrenci yurtlarında kalan 
öğrenci sayısı 203.111, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK, 2016) yurtların-
da kalan öğrenci sayısı 522.297’dir. Toplam 1.062.000 öğrenci, resmi ve özel 
kurumlara ait yurtlarda kalmaktadır. Ancak bu rakamlara resmi sistem içinde 
gözükmediği halde konukevi, misafirhane gibi isimlerle açılmış olan ve öğ-
renci yurdu olarak işleyen yapılar dahil değildir. Birçok üniversite ve kurumun 
bu anlamda çalışması bulunmaktadır. Oralarda kalan öğrencilerin sayısının da 
resmi yurtlarda kalan öğrenci sayısı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu du-
rumda yurt ve benzeri kurumların öğrenci mevcudunun 2 milyon dolaylarında 
olduğunu tahmin etmek mümkündür. Örneğin bir sivil toplum kuruluşu olan 
İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde bulunan yurt ve konukevlerinin mevcudu 
24.000 kadardır (İYC, 2017). Bu kapasite, yürütülecek uluslararası projeler 
açısından önemli bir potansiyeldir. 

4. İslam Dünyası Gençlik Hareketliliği ve Öğrenci Yurtları

İslam dünyasının entegrasyonu, kaynaklarını verimli kullanabilmesi, 
aralarındaki, eğitim, kültür, sanat, turizm, ticaret, teknoloji gibi başlıklardaki 
iş birliklerinin geliştirilebilmesi için insani temasın artırılması kritik öneme 
sahiptir. Toplumlar arası geçişkenlik, tanışmayı, birbirlerinin potansiyellerini 
fark etmeyi ve işbirliği zemini arayışlarını da beraberinde getirecektir. Hem 
tarihsel tecrübe hem de farklı ülkelerin uyguladığı programlar, İslam toplum-
ları arasındaki nitelikli iş birlikleri için ilham vericidir. Özellikle öğrenci ha-
reketliliğinin sağlanması, uzun vadeli ve sürdürülebilir çalışmalar açısından 
vazgeçilmez bir başlıktır.

İslam coğrafyasında meydana gelecek öğrenci hareketliliğinde okul seçi-
mi kadar, sağlıklı barınma ortamlarının oluşturulması da ciddiyetle düşünül-
mesi gereken bir konudur. Öğrenci yurtları normal zamanlarda örgün eğitim-
deki öğrenciler için kullanılırken, ara tatillerde ve yaz dönemlerinde, öğrenci 
hareketliliği için tahsis edilebilir. Belirlenecek amaçlar doğrultusunda, oluştu-
rulacak yönergeler çerçevesinde, İslam ülkelerindeki öğrenci yurtları öğrenci 
hareketliliği için kullanılabilir. 
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4.1.  Uluslararası Yurtlar Birliği (UYB) Tecrübesi

2016 yılında Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı ile çok sayıda STK’nın katılımıyla bir platfom 
oluşturulmuştur. Uluslararası Yurtlar Birliği (UYB) adı verilen platform, katı-
lımcı kurumlarla ortak bir proje gerçekleştirdi. Projenin ilk etabı Afrika, Orta 
Doğu ve Balkanlar olmak üzere üç bölgede uygulandı. Afrika’da Sudan, Fas, 
Moritanya, Tanzanya, Güney Afrika ve Gana; Orta Doğu’da Ürdün ve Kuveyt; 
Balkanlar’da ise Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Ma-
kedonya, Yunanistan ve Bulgaristan’da gençlik çalışması yapan çeşitli STK ve 
Kamu kuruluşları ziyaret edildi. 16 ülkeye yapılan bu ziyaretler 24 yurt yöne-
ticisi ve idarecisinin yer aldığı 7 heyet tarafından gerçekleştirildi. 

Ziyaretlerin amacı, İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan yürütülmekte olan öğrenci çalışmalarının kapasiteleri hakkında bilgi sahi-
bi olmak; kurumlar arası ne tür iş birlikleri sağlanabileceğiyle ilgili imkanları 
görmek ve tecrübe paylaşımında bulunmaktı. Öğrenci çalışması yapan veya 
yurt faaliyeti yürüten çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ziyaret edilerek oldukça 
verimli görüşmeler yapıldı. Organizasyon sekreteryası, ziyaretlerin amacını 
dört madde olarak özetlemiştir (UYB, 2016): 

1. Tanışmak: Farklı ülkeleri ziyaret ederek yurt faaliyetleri gerçekleşti-
ren kurumları tanımak. 

2. Paylaşım: Karşılıklı ziyaretlerle bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını 
sağlamak.

3. Gelişim: Yurt faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak çalış-
malar yürütmek. 

4. Değişim: Dönemsel ortak faaliyetlerle öğrenci ve yönetici değişimi 
programları düzenlemek.

4.2.  Uygulama Önerisi

Bu tür çalışmaların devamını getirecek bir mekanizma kurularak önce-
likle İslam ülkelerinin bu projede kullanılabilecek yurt potansiyeli tespit edil-
melidir. 

Burada paylaşılacak olan projede, tespit edilmiş olan yurt potansiyelinin 
atıl zamanlarda İslam dünyasındaki gençlik hareketliliği için aktif hale geti-
rilmesi önerilmektedir. İslam ülkeleri arası kurulacak bir gençlik koordinas-
yon merkezi bu projeyi koordine edebilir. İslam ülkelerinde öğrenci çalışması 
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yapan üniversite ve gençlik kuruluşlarının -akredite edildikten sonra- sisteme 
üye olmaları sağlanabilir. Üye kuruluşlar kendi yurt imkanlarını, kapasiteleri-
ni, proje için uygun olan tarihlerini sistem üzerinden bildirirler. Örneğin, Tür-
kiye’de faaliyet gösteren A isimli STK, B ve C şehirlerindeki iki adet yurdunu, 
Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 60 gün süreyle uluslar arası öğrenci ha-
reketliliği için kullanıma açabilir. B yurdunda 50, C yurdunda ise 80 kapasite 
bulunmaktadır. B yurdunu kız öğrenciler; C yurdunu ise erkek öğrenciler için 
ayırır. Böylece A kurumu 60 X 130= 7800 öğrenci / gün kapasitesi oluşturmuş 
olacaktır. 

Bu bilgiler sisteme girdiğinde, organizasyon içindeki kuruluşlar veya öğ-
renciler bu kapasiteyi görebileceklerdir. Üye kuruluşlar, kendilerine gelen ve 
kriterleri uygun talepleri karşı tarafa ileteceklerdir. Talep alan taraf, talebi uy-
gun görürse, kapasitesi kadar olan isteklere cevap verebilecektir. Talebi kabul 
gören öğrenci, ilgili ülkeye gittiği zaman, belirlenen süre kadar o kurumun 
yurdunda ücretsiz olarak misafir edilecektir. 

Öğrenci kabulleri, bireysel veya grup halinde olabilecektir. Talepler ser-
best kültürel seyahatler için olabileceği gibi tematik olarak da gerçekleştirile-
bilecektir. Bireysel seyahatlerde, kişiler belirlenen süre kadar kalır ve dönerler. 
Bu tür hareketlilikler gidilen ülkenin tanınması amacıyla gerçekleştirilmiş sos-
yal ve kültürel hareketlilikler olarak düşünülmelidir. 

Tematik öğrenci hareketliliğinde ise sistemin paydaşı olan kamu veya 
STK, gerçekleştireceği tematik bir çalışmayı sistem üzerinden duyurarak katı-
lım taleplerini toplayabilir. 

• Tematik Buluşmalar: Farklı ilgi alanlarından gençlerin buluşup ortak 
faaliyet yürütmelerine imkan sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilebilir. Tarih, 
Bilim, Felsefe, Edebiyat, Sinema, bilişim, ticaret, teknoloji gibi temalarda ger-
çekleştirilecek organizasyonlarla gençler birikimlerini paylaşabilir. 

• Mesleki organizasyonlar: Çeşitli meslek gruplarına yönelik yetkinlik 
çalışmaları, öğrenci kongreleri organize edilerek hareketliliğe katkı sağlana-
bilir. Eğitim, tıp, mühendislik, hukuk gibi alanlarda gerçekleştirilecek çalış-
malara katılarak İslam dünyasındaki farklı tecrübe havzalarından beslenebilir.

• Yetkinlik Programları: Küçük dokunuşlarla çok önemli değişimlere 
sebep olmak mümkündür. Bir ülkedeki sektörel birikimin farklı ülkeden gele-
cek öğrencilere kısa programlarla aktarılması mümkün olabilmektedir. UYB 
kapsamında Moritanya’ya yapılan ziyarette, bir üniversite rektörü, ülkede te-
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mel beceriye sahip teknik eleman dahi bulunmadığını ifade etmiş, konuyla il-
gili destek olunmasını talep etmişti. Reel sektör bu tür talepleri karşılamak için 
yaz dönemlerinde bir veya iki aylık staj programları hazırladığında, kalacak 
yer sorunu da yurtlar üzerinden çözülebilir. Böylece küçük maliyetlerle, yet-
kinleştirme desteği sağlamak mümkün olabilir.

• Kültür, Sanat ve Spor Organizasyonları: Üniversite, resmi kuruluşlar 
veya STK’lar organiza ettikleri etkinliği duyurarak aktif katılımcı veya göz-
lemci olarak etkinliğe davette bulunabilir. Özellikle amatör düzeydeki sanatçı, 
sporcu veya kültürel çalışma yürüten gençler için yeteneklerini gösterebile-
cekleri, birikimlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak mümkün ola-
bilecektir.   

• Dil Kampları: Özellikle yaz dönemleri, öğrencilerin sokakta kullanabi-
lecekleri, ülke insanıyla asgari seviyede konuşmalarını temel alacak düzeyde 
dil kampları için yurtlar kullanılabilir. Yerli ülkenin “refiklik” yapacak öğren-
cileriyle bire bir konuşma pratiğiyle elde edebilecekleri bir dil becerisi, öğren-
cilerde o ülkeyle ilgili merakı destekleyecektir. 

Katılacak öğrenci misafir olarak kabul edilir ve ücretsiz olarak kalma ve 
yemek hizmetlerinden yararlanır. Barınma ve yemek hizmetleri ev sahibi kuru-
mun kaynakları veya onun bulacağı sponsorluklarla karşılanacaktır. Kendisini 
gönderen kurum, dönüşte gidilen yerle ilgili kısa bir rapor isteyebilir. Gidilen 
yerdeki kuruluş da öğrenciden kendi ülkesiyle ilgili kısa sunum yapmasını ta-
lep edebilir. Farklı ülkelerden gelmiş olan öğrencilerin ortak tanıtım yapabile-
cekleri zaman aralıkları belirlenerek kaynaşmaları sağlanabilir. 

Proje kapsamında yerli ülkenin öğrencileri gelen öğrencilere gönüllü reh-
berlik hizmeti sunabilirler. “Refiklik” olarak adlandırabileceğimiz bu rehber-
lik sürecinde, öğrenciler arasındaki kültürel aktarım daha hızlı gerçekleştirmiş 
olacaklardır. 

Sonuç

Klasik dönemin müesseseleri, modern dönemde yerlerini yeni kurumlara 
bırakmışlardır. Ancak klasik kurumların tecrübelerinin günümüz uygulama-
larına ilham verecek boyutlarını fark etmek, modern organizasyon yapılarını 
çok daha etkili kılacaktır. İslam tarihi boyunca ortaya konan tecrübe, günümüz 
Müslüman toplumlarının birlikteliğini geliştirmek için kullanılabilir imkanlar 
barındırmaktadır. 
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Müslüman gençliğin ortak tecrübe havzasından beslenmesi için mevcut 
imkanları etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ülkeler arası gidiş ge-
lişler arttıkça, farkındalık düzeyleri de artacaktır. Bu anlamda kullanılabilecek 
önemli enstrümanlardan birisi de öğrenci yurtlarıdır. Öğrenci yurtlarının -vakıf 
anlayışı doğrultusunda- aktif kullanımıyla ilgili yapılacak bir çalışma, düşük 
maliyetle yüksek getiri elde edilmesine imkan sağlayacaktır. 

Proje kanalıyla başta ticaret, bilim – teknoloji, kültür –sanat, eğitim ol-
mak üzere birçok alanda yeni ufuklar açılacaktır. Genç müteşebbislerin giri-
şimleriyle, tanışıklıklar önemli işbirliklerine kapı açabilecektir. Bu çalışmala-
rın kısa vadede de birtakım sonuçlarının görüleceği muhakkaktır. Ancak asıl 
verimini uzun vadede sağlayacağı unutulmamalıdır. Bugünün öğrencileri 10 
– 20 yıl içerisinde ülkelerinde hayatın akışını her alanda belirleyen ana aktörler 
olacaktır.  
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