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Çevre Tarihi Üzerine Notlar (1)

Sadece insanların değil, 
insanların da içinde yer 

aldığı doğadaki canlı-cansız 
tüm varlıkların ve bu varlıklar 
arasındaki etkileşimin yazılması 
gereken bir tarihi olduğu dü-
şüncesini savunan çevre tarihi, 
insan ve toplumbilim çalışmala-
rına getirilmiş en yenilikçi ve en 
kapsayıcı yorum/izah tarzla-
rından biridir. İnsanın, çevre; 
çevrenin de insan üzerindeki 
etkilerine vurgu yapan bu alan; 
siyasî, askerî, sosyal, iktisadî ve 
kültürel tarih gibi geleneksel 
tarih yazım tarzlarına ilave 
edilecek ve bunlar üzerinde ye-
niden düşünmemizi sağlayacak 
devrimci bir niteliğe sahiptir. 
Antik döneme uzanan öncüleri 
olmakla birlikte 1960’lar ve 
70’lerden bu yana kapsamı ve 
hedefleri belirli bir alan olarak 
dünyanın farklı coğrafyalarında 
icra edilen bu yeni tarihçilik 
biçemi ülkemizde de bilinir ve 
uygulanır hâle gelmiştir.
Mukaddime yazarı İbn Haldun 
(öl. 808/1406), çevre tarihi 
alanının da kurucu isimlerinden 
biri sayılmaktadır. 749/1348’de 
Afrika ve Avrupa kıtalarını kasıp 
kavuran büyük veba salgınında 
annesini, babasını ve hoca-
larının bir kısmını kaybeden 
bu ünlü âlim; Tunus, Cezayir, 
Fas, Endülüs ve Mısır’da geçen 
hayatı sırasında sık sık kabileler 
arasında dolaşmış ve bedevi ha-
yat tarzını yakînen incelemiştir. 
Çevrenin ve çevresel faktörle-
rin birey ve toplum hayatına 
etkilerini bizatihi tecrübe eden 
İbn Haldun, beşerî umran ilmi 
adını verdiği özgün ilim dalı-
nı kurarken çevrenin tarihin 
akışına etkisini ön planda 
tutmuştur. İbn Haldun, özellikle 
çölün bedeviler üzerindeki et-
kilerine değinmiş ve bedeviler 
ile “hadarî” adını verdiği kentli 
toplumlar arasındaki temel 
farklara dikkat çekmiştir.

İslam dünyasında çevrenin tarih 
ve toplum üzerindeki etkilerine 
vurgu yapan ve çevreyi başlı 
başına bir araştırma nesnesi 
hâline getiren tek yazar elbet-
te sadece İbn Haldun değildir. 
Meşhur tarihçi, coğrafyacı ve 
kitabiyât âlimi Kâtip Çelebi 
(öl. 1067/1657), muhtemelen 
bu alana olan özel ilgisinin de 
etkisiyle, Keşfü’z-zunûn adlı 
önemli eserinde çevre tarihi ile 
ilgili konular kategorisine dâhil 
edebileceğimiz aşağıdaki ilimle-
ri ve bu ilimler kapsamında eser 
yazan onlarca müellifi tarihe 
not düşmüştür:

- Belediyecilik İlmi
- Madenleri ve Suları 
 Çıkarma İlmi
- Steplerde ve Çöllerde Yol  
 Bulma İlmi
- Doğancılık İlmi
- Veterinerlik İlmi
- Coğrafya İlmi
- Cevherler İlmi
- Canlılar İlmi
- Tıp İlmi
- Yiyeceklerin, İçeceklerin  
 ve Macunların Pişirilmesi  
 İlmi
- Doğa İlmi
- Çiftçilik İlmi
- Dünya İlmi
- Kadastro İlmi
- Ülkelerin Yolları İlmi
- Madenler İlmi
- Denizcilik İlmi
- Mevsimler İlmi
- Bitki İlmi
- Yağmurun Yağması İlmi

Kâtip Çelebi’nin hazırladığı bu 
kapsamlı ilimler listesindeki 
eserlerin bir kısmı ne yazık ki 
günümüze ulaşmamıştır. Ulaşa-
bilen eserlerin çoğu ise bugün 
başta Süleymaniye Yazma 
Eser Kütüphanesi olmak üzere 
çeşitli yazma eser kütüphane-
lerinde muhafaza edilmekte 
ve araştırmacıların ilgisini 
beklemektedir.

Youth and Sports Minister 
of Qatar Salah bin Ghanem 

Al-Ali who had already been 
in Turkey for an international 
panel titled “State of Muslim 
Youth” that was organized by 
Islamic Conference of Youth 
-an affiliated foundation of 
the Organization of Islamic 
Cooperation- paid a visit of 
courtesy to Turkey’s Ibn Haldun 
University with his entourage 
the previous day. President of 
Ibn Haldun University Prof. 
Dr. Recep Şentürk, Board of 
Trustee Chairman Prof. Dr. İrfan 
Gündüz and Vice Chairman 
Necmeddin Bilal Erdoğan were 
also present. Cooperation in the 
fields of education, culture and 
science was discussed in details 
as well as joint projects that are 
planned to be carried out in the 
near future during the visit. “We 
all agree that we are facing big 
challenges for our youth. Also 
we all agree that the change 
must start from inside,” Al-Ali 
cited after his visit, also stressing 
out the importance of raising 
scientists who are committed 
to their cultural values. “We 
need our own scholars who 
understand our history, our 
culture, our challenges and 
who also share our hopes for 
the future. Because not only 
technology, we also have been 
importing social sciences from 
the West for a long time. Which 
is also we need to do. But we 
need our own product brought 
by our scholars. Hence we 
need social study universities 
that understand exactly our 
societies. Ibn Haldun University 
came at the right time, also 
maybe a little late, but it came. 
Alhamdulillah. Also at the right 
place, which is Turkey. Which is 
now Alhamdulillah an Islamic 
nation that is leading in many 

many areas. I think we have a 
big opportunity to be successful 
inshallah in the near future with 
the implementation of programs 
we agree. I’m very honored to be 
here today,” he said. President 
of Ibn Haldun University, Prof. 
Dr. Recep Şentürk reminded the 
growing friendship between 
Qatar and Turkey, pointing 
out the collaboration which 
two countries have enjoyed in 
business, defense, construction 
and under many other topics 
so far. “But the collaboration in 
the fields of culture, education 
and science is underdeveloped,” 
he said, “so we believe that, as 
Ibn Haldun University, we can 
play a key role in promoting and 
developing collaboration between 
Qatar and Turkey in the areas of 
education, culture and science as 
well as youth activities, sports… 
And being as an international 
research university with a 
trilingual education program –
Arabic, English and Turkish- our 
university is the best candidate 
for this role.”The visit of Qatar 
Ministry seems to bloom a 
brand new course of action 
already, as Şentürk announces 
also several new projects, 
including a students exchange 
program between Turkey 
and Qatar and establishing a 
civilizations research center in 
both countries. “We made very 
important decisions today,” Prof. 
Dr. Şentürk says, “We decided 
to start a New Ibn Haldun 
project, publishing Ibn Haldun’s 
works, translating them into 
Turkish and Arabic with modern 
commentaries, producing a 
documentary on Ibn Haldun. We 
also decided to collaborate in our 
upcoming Civilizations Forum 
as well as next year in Social 
Sciences Olympics.

Qatar Youth and Sports 
Minister pays a visit to 
Ibn Haldun University




