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I

ÖNSÖZ
Elinizdeki kitap akademik yetkinliğe sahip antropoloji, tarih, sanat tarihi, 

coğrafya, ilahiyat, sinema, uluslararası ilişkiler, beşeri ve idari bilimler, güzel 
sanatlar gibi alanlardan uzman araştırmacıların kıymetli eserlerini 
içermektedir. Elektronik ortamda yayınlanan ve geniş kitlelere hitap edecek 
olan söz konusu bu çalışmalar, sosyal bilimlere hizmet eden çeşitli 
disiplinlerden değerli bilim insanları tarafından kaleme alınmıştır.

 Son dönemde dünya genelinde yaygınlaşan akademik yayınlar sayesinde 
bilgiye ulaşım hızlanmış, dünya genelinde bilimsel üretimi teşvik edici hale 
gelmiştir. Sosyal Bilimlerin bilgi üretimi ve gelişimi, ancak farklı bilim 
dallarının ortak çalışmasıyla yararlı olacaktır.

Kendinden sonraki çalışmalar için önemli bir kaynak olacak olan bu kitap 
bilgi üretim zincirinin bir parçası olacaktır. Bu kitapta yer alan çalışmaların 
yeni araştırımalar katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Önemli 
çalışmaların yer aldığı bu kitapta emeği geçen değerli bilim insanlarına 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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1. Giriş 

İskelette ortaya çıkan tümörler ve tümör benzeri kistler nadir olarak 
görülmektedir. Bu oluşum osteojenik mezenşimin herhangi bir doku 
bileşeninin kontrolsüz çoğalmasının bir sonucudur (Ortner ve Putschar, 

1981). Yaygın olarak tümör ismiyle bilinen neoplazmalar; kötü huylu veya 
iyi huylu, birincil veya ikincil (metastazlar), yavaş veya hızlı büyüyen, iskelet 
kalıntılarında litik, blastik veya karışık lezyonlar olarak ortaya çıkan, çeşitli 
doku öncülerinden kemiğin içinde, üzerinde veya yanında bulunan lezyonlar 
olabilirler ve farklılaşabilirler (Ragsdale ve diğ., 2018). 
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“Osteoma” terimi, çok spesifik iyi huylu bir kemik tümörü tipini ifade eder 
(Eshed ve diğ., 2002) ve paleopatologların aşina olduğu bir lezyondur, çünkü 
birçok antik popülasyonda yüksek sıklıkta gösterilmiştir. Tekli veya çoklu cranial 
osteoma, arkeolojik kazılardan elde edilen eski insan iskeletlerinde sıklıkla 
bulunur (Capasso, 1997). Osteomalar, kafatasının en sık görülen primer iyi huylu 
kemik tümörleridir (Brothwell, 2008; Giuffra ve diğ., 2019). Osteom sıklıkla 
paranazal sinüslerde ve craniumda, kemik yüzeyinden kaynaklanan iyi sınırlı, 
homojen ve yoğun kitle olarak karşımıza çıkar (Gümüştaş ve Ofluoğlu 2013). İyi 
huylu, yavaş büyüyen osteojenik (primer) tümörlerdir. Cranial osteomlar yetişkin 
erkekleri kadınlardan daha sık etkiler. Osteomların etiyolojisi yaygın olarak 
idiyopatik olarak kabul edilmektedir. Nedenselliği tanımlamak için kullanılan 
terimler arasında “yeterince anlaşılmamış” ve hatta “bilinmeyen” yer alır. Bu 
tür kavramsallaştırma, nedenlerin heterojenliğini yansıtıyor gibi görünmektedir; 
bazı osteomalar (sensu lato’da) genetik (konjenital) faktörlere ve diğerleri 
iltihaplanma, enfeksiyona veya travmaya tepki olarak ortaya çıkabilmektedir 
(Weiss ve Heathcote, 2022). Osteoblastomlarla ilişkilendirilebilir, gelişimsel 
anomali olarak da düşünülebilir (Sönmez ve diğ., 2012). Boyut olarak değişken 
olabilirler. Kafatası üzerindeki şekilleri, sığ, yuvarlak bir yığından, kortikal 
kemik yüzeyinin çok üzerinde maksimum çapa sahip bir çıkıntıya kadar 
değişebilir (Brothwell, 2008). 

Sınırları belirli ve bir kapsüle sahip olan osteomlar ve osteoblastomlar, iyi 
huylu neoplaziler arasında en yaygın görülenlerdir. Button osteomalar özellikle 
40-50’li yaşlardaki erkeklerde daha sık gözlenmektedir (Açıkkol, 2017). 
Cinsiyete dayalı, ancak yaştan bağımsız olduğu birçok araştırmacı tarafından 
iddia edilmektedir (Eshed ve diğ., 2002). Osteomlar her yaşta bulunur, ancak 
40 yaş üzerinde bireylerde daha yaygın halde görülür (Waldron, 2009). Button 
osteoma kafatası tonozunda küçük, sınırlı, fildişi benzeri yumrular olarak 
kendini göstermektedir (Aufderheide ve Rodriguez-Martin, 1998; Chae ve diğ., 
2015). Bu, hem arkeolojik hem de modern popülasyonlarda karşılaşılan en 
yaygın kemik anormalliğidir. Bu pürüzsüz yüzeyli, dairesel çıkıntılar keskin bir 
şekilde sınırlandırılmıştır. Öncelikle kafatasının dış tablasında meydana gelirler. 
Bu lezyonun sıklığı modern toplumlarda % 37,6, arkeolojik popülasyonlarda % 
41,1 olarak kaydedilmiştir (Eshed ve diğ., 2002; Mann ve Hunt, 2005).  Hem 
modern hem de antik toplumlar üzerinde yapılan antropolojik araştırmalar, 
button osteomanın popülasyonun yaklaşık % 35’inde meydana geldiğini ve 
en yaygın olarak kafatasının parietal ve frontal kemiklerinde geliştiğini ortaya 
koymaktadır. Button osteomanın kesin etiyolojisi bilinmemektedir. Genellikle 
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asemptomatiktirler ancak lokalize ağrı ve hassasiyete neden olabilirler (Sewell 
ve diğ., 2008). En yaygın osteoma türü olan button osteoma, hamartomlar olarak 
daha iyi kavramsallaştırılır. Yükselmiş sub-periosteal kemik cilalı bir görünüme 
sahip bu oluşum travma ile ilişkili olabilir (Weiss ve Heathcote, 2022).

2. Dara Antik Kenti

Çalışmanın konusunu oluşturan button osteoma örnekleri, 2010 ve 2011 
yıllarında Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında “Dara Antik Kenti Nekropol 
Alanında” yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ele geçmiştir.

Dara Antik Kenti, Mardin ilinin 30 km güneydoğusunda, Nisibis-
Nusaybin’in batısında yer almaktadır (Şarbak, 2015). Jeolojik yapısında kireçtaşı 
formasyonu baskın olan bu alan, Tur Abdin platosu olarak bilinmektedir. Bu taş 
ocağı vadilerinde oluşturulan kaya mezarları oldukça etkileyicidir. Bu nekropol 
alanında oda mezarların yanı sıra, kayaya oyulmuş lahit mezarlara ve taş sanduka 
mezarlara da rastlanmıştır (Resim 1) (Can ve Erdoğan, 2014). 

Resim 1: Dara Antik Kenti Nekropol Alanı 
(Can ve Erdoğan, 2014)

Dara, MS 507 yılında Sasani tehlikesine karşı Roma İmparatoru 
Anastasius tarafından kurulan bir garnizon kenttir. Stratejik unsurlar ve 
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mevcut kentin yakınından geçen suyu zengin bir derenin varlığı Dara’nın 
yerinin seçilmesinde belirleyici olmuştur (Ahunbay, 1991; Tosun, 2018). Bu 
alanda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen buluntu ve kalıntıların 
kentin tarihini daha eski dönemlere taşıdığı düşünülmektedir (Can ve Erdoğan, 
2014). Bizans ve Sasaniler arasında sürekli el değiştiren kent, MS 639 yılında 
Arap hakimiyetine girmiş, bundan sonra askeri açıdan önemini kaybetmiştir 
(Aslan ve Can, 2017). Bu antik kentte Geç Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
yapılarını bir arada görmek mümkündür. Bunlar arasında; kent surları, mozaikli 
yapı, agora, kent kapıları, baldaken planlı yapı, sütunlu cadde, nekropol alanı, 
dini yapılar, köprüler, su girişleri, sarnıçlar, barajlar, setler, İslamiyet dönemi 
mezarlık alanındaki türbeler gibi yapılar bulunmaktadır (Resim 2) (Can ve 
Erdoğan, 2014; Aslan ve Can, 2017; Kondukçu, 2021). 

Resim 2: Dara Antik Kenti Yerleşim Planı (Kondukçu, 2021)

3. Button Osteoma Örnekleri 

Çalışmanın konusunu oluşturan button osteoma oluşumları, 2010 ve 2011 
yıllarında Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında “Dara Antik Kenti Nekropol 
Alanında” yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan ve Geç 
Roma Dönemi’ne tarihlendirilen iskelet topluluğuna ait iki bireyde saptanmıştır. 
Bu alanda yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda toplam 216 bireye ait 
iskelet kalıntılarına rastlanmış ve bu bireylerin 27’si kadın (% 12,5), 73’ü erkek 
(% 33,79), 2’si adölesan (% 0,92), 32’si çocuk (% 14,81), 6’sı bebek (2,77) ve 
76’sı cinsiyeti saptanamayan bireyler (% 35,18) olarak belirlenmiştir (Demirelli 
ve Suata Alpaslan, 2018). 



DARA (MARDİN) ANTİK KENTİ TOPLUMUNDA BUTTON OSTEOMA       5

Ele geçen iskelet kalıntıları paleopatolojik açıdan incelendiğinde 22/G 
2010 numaralı mezara ait erişkin bir bireyin kafatası parçaları içerisinde parietal 
kemikte, genişliği 18,50 mm, uzunluğu 11,10 mm olan button osteoma lezyonu 
gözlenmiştir (Resim 3 ve 4). Kötü korunmuş ve çok parçalı bu kalıntılarda 
cinsiyet ve yaş saptanamamıştır.  

Resim 3: Button Osteoma (Mezar No: 22/G 2010, Erişkin) 

Resim 4: Button Osteoma (Mezar No: 22/G 2010, Erişkin)
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Diğer button osteoma örneğine mezar numarası belli olmayan 35-45 yaş 
aralığında erişkin bir erkek bireyin kafatasında frontal bölgede rastlanmıştır 
(Resim 5). Makroskobik incelemenin yanı sıra, kafatasının CT görüntüleri de 
alınmıştır (Resim 6). Burada dikkat çeken en önemli bulgulardan biri kafatasında 
frontal kemiğin sağ tarafında ve coronal suturda rastlanan travma olgusudur. 
Button osteoma ve travma izi arasındaki mesafe 52,69 mm olarak ölçülmüştür 
(Resim 7). 

Resim 5: Button Osteoma (35-45 yaş, erkek)

Resim 6: Button Osteoma (35-45 yaş, erkek) CT Görüntüsü
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Resim 7: Travma ile Button Osteoma Uzaklığı (CT Görüntüsü)

4. Sonuç

Arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen insan iskeletleri üzerinde yapılan 
paleoantropolojik çalışmalarda, iskelet üzerinde iz bırakan hastalıkların 
saptanması yani paleopatolojik analizler hastalıkların geçmişten günümüze 
seyri hakkında oldukça önemli bilgiler vermektedir. Bu kapsamda iskeletler 
üzerinde saptanan tümör oluşumları geçmişten günümüze insanlarda görülen 
patolojik bir lezyondur. Tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) 
olarak sınıflandırılır. Biyoarkeolojik materyallerde iyi belgelenen kemik 
tümörleri arasında yer alan osteoma olgun, ağırlıklı olarak lamellar kemiğin 
iyi huylu, yavaş büyüyen bir kitlesi olarak tanımlanır (Sewell ve diğ., 2008). 
Genellikle kafatasında parietal ve frontal kemikte, dış yüzeyde küçük, sınırlı, 
fildişi benzeri yumrular şeklinde tekli ya da çoklu olarak karşımıza çıkan button 
(düğme) osteomanın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Genetik (konjenital) 
faktörlerin, enfeksiyon ve travmanın osteomaların oluşumunda etkili olabileceği 
düşünülmekte, osteoblastomlarla ilişkilendirilmekte veya gelişimsel anomali 
olarak değerlendirilebilmektedir. 

Eski Anadolu toplumlarına ait iskelet kalıntıları paleopatolojik açıdan 
birçok araştırmacı tarafından incelenmiş, button osteoma oluşumu farklı dönem 
ve toplumlarda kaydedilmiştir. Girnavaz Höyük Eski Tunç Çağı toplumunda (n: 
79/29) cinsiyeti saptanamayan 1 bireyde, Girnavaz Höyük Geç Roma – Erken 
İslam Dönemi toplumunda (n: 84/56) 2 kadın bireyde, Kültepe Orta Tunç Çağı 
toplumunda (n: 49/32) 1 erkek bireyde, Seyitömer Orta Tunç Çağı toplumunda (n: 
50/22) 2 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 4 bireyde button osteoma saptanmıştır 
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(Köroğlu, 2022). Roma Dönemi’ne tarihlendirilen Spradon Antik Kenti’nden ele 
geçen bireylerin (n: 90/69) 4’ünde (3 erkek, 1 kadın) bu oluşum mevcuttur (Çırak, 
2018). Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen Kovuklukaya toplumunda (n: 36/30) 2 
erkek, 1 kadın olmak üzere toplam 3 bireyde kafatasında tümoral oluşumlara 
rastlanmış, KK’02 SK 7/2 nolu bireyde 3-15 mm boyutlarında değişen en az 
15 adet düğme biçiminde osteoma oluşumları gözlenmiştir (Erdal, 2004).  Aziz 
Mercurius Roma Dönemi toplumuna (n: 27/8 erişkin, 19 bebek ve çocuk) ait 1 
erkek bireyde (Gözlük Kırmızıoğlu ve Sevim Erol, 2017), birçok farklı döneme 
(Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı) ev sahipliği yapmış olan Zeytinli Ada’da ele 
geçen (n: 262) 10 kadın ve 8 erkek birey olmak üzere toplam 18 bireyde button 
osteoma mevcuttur (Suata Alpaslan ve Gözlük Kırmızıoğlu, 2021). 

Askeri açıdan önemli bir garnizon kenti olan Dara’nın coğrafik açıdan 
konumuna bakıldığında, su kaynakları bakımından özellikle yakın zamana 
kadar oldukça zengin,  İpek Yolu’nun oldukça yakınında, kuzeyde Karadeniz 
kıyılarından Kafkasya’ya, güneyde Basra Körfezi’nden Doğu Akdeniz kıyılarına 
uzanan ticaret yolları ile kültürler arası alışverişin bağlantı noktasında yer alan 
önemli bir kenttir (Tosun, 2018). Dara Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazı 
çalışmaları sonucunda ele geçen iskelet kalıntılarının paleopatolojik analizleri 
sonucunda, bu toplumda iyi huylu tümör kategorisinde yer alan button osteoma 
oluşumu dışında, eklem hastalıklarına, travmalara, enfeksiyonel, metabolik 
ve kan hastalıklarına da rastlanmıştır (Demirelli ve Suata Alpaslan, 2018). 
Button osteoma 35-45 yaş aralığında erişkin bir erkek bireyin kafatasında 
frontal bölgede, cinsiyeti ve yaşı saptanamayan erişkin bir bireyin parietal 
parçasında tekli şekilde oluşmuştur. Erkek bireyde saptanan button osteoma 
aynı bireyin kafatasında saptanan travma oluşumu ile yakın mesafededir. 
Osteoma oluşumunun etiyolojisi belirsizdir ancak travma, enfeksiyon veya 
konjenital anormallikler nedenleri arasındadır  (Fan ve diğ., 2012). Bu sebeple 
bu oluşumun travmadan kaynaklı olabilmesi muhtemeldir. 
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1. Giriş

Antik dönemde yaşamış bireylere ve ait oldukları toplumlara ilişkin 
benzersiz bir kanıt sunan ve bazen hayatta kalabilen tek insan kalıntısı 
olan dişler en yüksek mineralize vücut yapılarıdır. Kemiklerin aksine 

dişler doğrudan çevre ile etkileşime giren (çiğneme, aşınma ve travma) ve 
ölümden sonra çoğu tafonomik sürece karşı oldukça dirençli olan bir yapıdır. 
Yüzeyleri, farklı diyet türlerini veya bir araç olarak kullanım açısından üretilen 
karakteristik aşınma modellerini koruyabilmektedir. Diş hastalıklarının ve onları 
destekleyen yapıların ürettiği iyi korunmuş lezyonlar genellikle ekonomik ve 
sosyal statü ile güçlü bir şekilde ilişkili olan sağlık ve beslenme ile ilgili de bize 
çok şey söyleyebilir (Pinhasi ve Mays, 2008, 283). Antropolojik araştırmalarda o 
toplumun sadece diş hastalıkları hakkında değil dişlerin alet olarak kullanımı veya 
yapay deformasyon gibi sosyal alışkanlıklar hakkında da önemli bir bilgi kaynağı 
sağlar (Waldron, 2009, 236). Geçmişten günümüze kadar olan süreçte değişen 
yaşam koşulları (avcı-toplayıcı/yerleşik yaşam) insan biyolojisini de etkileyerek 
özellikle diş ve çene patolojilerinden yaşanılan toplumun sağlık koşulları, yaşam 
standartları ve diyetleri hakkında bilgi sahibi olmamıza fırsat vermiştir. 

Diş-çene hastalıkları ve yaralanmaları insan kalıntılarında en sık görülen 
durumlar arasındadır. En sık görülenler arasında çocukluk döneminde dişlerin 
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oluşumundaki bozukluklardan kaynaklanan ve aşınmadığı sürece ömür boyu 
korunan diş kusurlarıdır (Katzenberg ve Saunders, 2008, 301). Dişler kemiklerin 
aksine yaşamda yeniden şekillenmezler. Bu nedenle bir bireyin çocukluk dönemi 
boyunca dentin ve minesinde aşamalı olarak bırakılan analiz edilebilir tortuları 
korurlar ve bunlar ayrıntılı beslenme, hastalık veya göç kalıplarını ortaya 
çıkarabilir (Pinhasi ve Mays, 2008, 283). Ağızdaki diş plağı birikintilerinde uzun 
süreli mikroorganizmaların varlığı, diş çürüğü ve periodontal hastalık gibi diş 
dokularına zarar veren ve çenelerde destekleyici kemik kaybına neden olan bir 
dizi duruma yol açabilir. Plak ile ilgili olan hastalıklar diş aşınmasının ilerlemesi 
ve çenelerin yeniden şekillenmesiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Farklı diş 
koşullarının çeşitli şekillerde etkileşime giren çeşitli lezyonları, kusurları ve 
patolojileri vardır. Bunlar arasında hipoplazi, diş çürüğü, apse, diş aşınması, 
diş taşı, alveol kaybı ve antemortem diş kaybı yer almaktadır. Periodontal 
rahatsızlıklar beslenme yapısı, genetik faktörler, yaşam tarzı, çevresel faktörler 
ve ağız hijyenine bağlı olarak oluşan hastalıkların izleridir.

2. Hipoplazi

Gelişimsel bir mine kusuru olan hipoplazi, minenin belirli bir orandan az 
miktarda gelişmesiyle (mine kalınlığı) karakterize olan bir defekttir (Lewis, 2018; 
Goodman-Rose, 1991). Bu durum dişlerin şekli veya boyutuyla ilgili anormal 
dişleri içermez, yalnızca yetersiz kalsifikasyon, düzensiz dağılım veya minenin 
kısmen yokluğu olan dişleri içerir. Hipoplazi dereceleri ve ilgili diş sayısı bazı 
durumlara bağlı olarak (kısa süreli hastalıklar, d vitamini eksikliği, taç miktarı 
gibi) önemli ölçüde değişir (Brothwell, 1981, 153). Diş kronu yüzeylerinde yer 
alan hipoplazilerin farklı tipte şekilleri mevcuttur (Cohen ve Armelagos, 1984, 
25). Bunlar arasında yer alan pits, furrows (lineer enamel hypoplasia) (düz 
çizgi), plane ve cuspal (Pinhasi ve Mays, 2008, 288) gibi lezyona sahip olan 
bu defektler bir dişi etkileyeceği gibi birden çok dişi de etkileyebilir ve farklı 
boyutlarda gözükebilir. 

Resim 1: Hipoplazi şekilleri
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Resim 2: Lineer hipoplazi örneği

Resim 3: Pits hipoplazi örneği

Erken çocukluk döneminde maruz kalınan yetersiz ve kötü beslenme, 
d vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği, travma, bulaşıcı ve enfeksiyonel 
hastalıklar, gelişim bozuklukları, metabolik bozukluklar, ateş nöbetleri (Blakey 
vd, 1994; Ortner, 2003) gibi rahatsızlıkların ameloblastların aktivitesini 
baskılamasıyla birlikte kusurlu mine yapısının lineer (yatay çizgiler), çukurlar, 
oluklar veya renk değişiklikleri şeklinde görülmesine neden olmaktadır (Pinhasi 
ve Mays, 2008, 284; FDI, 1982). 

  
Resim 4,5,6: Farklı hipoplazi örnekleri
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Mine hipoplazisi insan kalıntılarının incelenmesine çeşitli şekillerde katkıda 
bulunur. İlk olarak kusurların paterni karışık bir gömüden izole edilmiş dişlerin 
eşleşmesine imkân sağlayabilir. İkinci olarak, kusurların yaygınlığı eski bir 
topluluğun sağlığında çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarının ve/veya beslenme 
yetersizliğinin önemine işaret edebilir. Ayrıca, kusurların sırası diş kronunun gelişim 
sırasındaki konumlarından belirlenebilirse bu tür durumların yaşla dağılımları 
hakkında benzersiz bir kayıt verecektir (Katzenberg ve Saunders, 2008, 301).

3. Diş Çürüğü

Oral ağrının ve diş kaybının en yaygın nedenlerinden birisi olan diş çürüğü, 
mikrobiyal aktivite nedeniyle kuron ve kök yapılarının (mine ve dentin) ilerleyici 
yıkımı (dekalsifikasyonu) ile karakterize edilen çok faktörlü dişler arasında bulaşıcı bir 
hastalıktır (Lewis, 2018, 68; Waldron, 2009, 36). Çürük lezyonları, plağın biriktiği her 
yerde, çoğunlukla diş kronlarının çatlaklarında ve interproksimal alanlarda başlayabilir 
(White ve Folkens, 2005, 329, İşcan-Kennedy 1989). Başlangıç aşamasında 
mikroskobik boyutlarda gözle görülemeyecek bir şekilde kahverengi lekeler olarak 
beliren çürükler ilerledikçe gözle görülebilir bir hale gelip diş yüzeyinin önce pürüzlü 
daha sonra ise çukurlu hale gelmesine neden olmaktadır (Waldron, 2009).

Çürükler karyojenik oral floranın (veya dental plak) diyet karbonhidratlarının 
zaman içinde fermente edilmesi üzerindeki karmaşık etkileşimi nedeniyle gelişir. 
Çürüğün gelişimi çok faktörlü bir süreçtir. Bunlar bakteri plağı, fermente edilebilir 
bir karbonhidratın varlığı ve asit üretimidir. Bakterilerin diş ve diş eti üzerinde 
yoğunlaşması sonucu oluşan bakteri plağı bakteri üretimi için uygun bir ortam 
sağlar. Bakteriler daha sonra fermente edilebilir karbonhidratları metabolize ederek 
zayıf organik asit üretimini sağlarlar. Bu durum ağız içi pH seviyesinin düşmesine 
ve asit seviyesinin artımına neden olur. Sonunda artan asit miktarı diş dokularını 
demineralize eder ve diş çürüğü oluşumu başlar (Waldron, 2009). Bununla birlikte 
sosyo-kültürel, çevresel ve genetik faktörler, diş yapısı, ağız hijyeni ve sosyal statü 
de diş çürüğünün oluşumunda etkilidir (Roberts-Manchester, 2010).

Resim 7, 8: Diş çürüğü örnekleri
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Diyetteki değişikliklere bağlı olarak hastalığın diş üzerindeki yeri değişmiş 
olsa da insan sağlığını en eski zamanlardan beri etkilemiştir (Waldron, 2009). 
Rafine karbonhidratlar ve şeker kullanılmadan önce doğal şekerler ve pişmiş 
nişastadalar da bir risk faktörüydü, fakat su içerisinde doğal florür seviyeleri 
nedeniyle çürükler önlenmiş olabilir. Tahıl tarımı ile birlikte kök ve mine-sement 
birleşiminde çürük prevalansı artmış ve daha sonra rafine şekerin kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte özellikle çocuklarda diş çatlaklarında ve interproksimal 
yüzeylerde çürükler daha yaygın hale gelmişti (Larsen, 2004;Hillson, 1996). 

4. Apse

Periodontal problemlerin oluşmasının nedenlerinden birisi olan apse 
dişte pulpa odasının enfeksiyon kapması sonucu oluşmaktadır. Enfeksiyon 
piyojenik (iltihap oluşturan) bakterileri içeriyorsa periapikal apse şeklinde akut 
bir enfeksiyon meydana gelebilir. Apseler genellikle 3 mm çapında pürüzlü 
duvarlara ve kenar boşluklarına sahiptir. Akut vakalarda irin, kortikal kemik 
ve yumuşak doku boyunca ilerler ve patlayarak enfeksiyonu çözer. Kronik 
vakalarda ise apse önemli bir boyuta ulaşır ve irin sürekli olarak akacağı bir 
fistül oluşturacaktır (Lewis, 2018, 77). 

Resim 9, 10: Apse örnekleri

Apsenin oluşmasındaki temel nedenler arasında aşınmalar (ileri derece) 
ve çürükler yer alır. İleri derecede aşınan dişin mine tabakasının incelerek 
yok olmasına sonucunda ise dentinin ortaya çıkmasına neden olur. Açığa 
çıkan dentinle birlikte ikincil bir dentin oluşumu ortaya çıkar. İkincil dentinde 
meydana gelen aşınma ile birlikte pulpa odacığı oluşur ve enfeksiyon (apse 
başlangıcı) gözlemlenir. Apse genel olarak diş kökünde (ucunda), dişin etrafında 
veya alveollerin herhangi bir yerinde de gözlemlenebilir (Roberts-Manchester, 
2010). 
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5. Diş Aşınması

Yiyeceklerin çiğnenmesi, diş gıcırdatma sırasında dişlerin birbirine 
temasından kaynaklanan mekanik gerilimler, dişlerin üçüncü bir el gibi amacı 
dışında kullanılması, gelişimsel bozukluklar, sahip olunan meslek, dişlerin 
bakımsızlığı, kalitesi gibi pek çok etken diş kuronunun oklüzal ve interproksimal 
yüzeylerinin aşınmasına neden olmaktadır. Maksiller dişlerin lingual tarafında 
ve mandibular dişlerin bukkal/dudak yüzeylerinde daha belirgin aşınma 
gibi belirli aşınma modelleri aşınmanın karakteristiğidir (Hillson, 2008). Diş 
aşınmaları oluşum biçimlerine göre atrisyon, abrazyon, erozyon ve abfraksiyon 
olarak sınıflanmaktadır (Çelik, 2007).

Resim 11: Diş aşınması örneği

Birçok arkeolojik insan kalıntısı koleksiyonunun hem oklüzal yüzeylerinde 
hem de aynı çenedeki dişler arasındaki temas noktalarında diş aşınmasına dair 
kanıtlar mevcuttur. Aşınmanın oranı, modeli ve yönelimi, geçimin doğasıyla 
güçlü bir şekilde ilişkili görünmektedir ve örneğin, avcı-toplayıcı gruplar ve erken 
tarım grupları arasında belirgin biçimde zıt aşınma modelleri bulunmaktadır 
(Katzenberg ve Saunders, 2008, 306).

Diş aşınması, ilerleyen yaşla birlikte artan doğal bir süreçtir ve aşınma 
dişin pulpa boşluğunu açığa çıkaracak kadar şiddetli olmadıkça patolojik 
değildir. Bu meydana geldiğinde, dentindeki odontoblastlar, pulpa boşluğunu 
korumak için sekonder dentin oluşturarak yanıt verir. Diş aşınması ikincil 
dentinin birikme hızından daha hızlı gerçekleşirse pulpa ve ilgili alveol 
kemiği olası enfeksiyona maruz kalacaktır (Ortner, 2003). Diş aşınması, bir 
dişin belirli morfolojik niteliklerini yok etme potansiyeline sahiptir (Buikstra, 
2019).
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6. Diş Taşı

Periodontal hastalıkların oluşmasının sebeplerinden birisi olan diş taşı 
uzun süredir devam eden protein, besin partikülleri, canlı ve ölü mikroorganizma 
içeren yapışkan bir kaplamadan oluşan plak birikimlerinin göstergesidir. 
Bu plakların temel oluşum nedeni tükürüktür (Mays, 2021). Yoğun miktarda 
karbonhidratlı ve protein ağırlıklı beslenen bireylerde diş taşı görülme sıklığı 
-alkali ağız ortamında diş taşı hızlı biriktiğinden dolayı- daha fazladır (Waldron, 
2009; Roberts-Manchester, 2010).

Resim 12: Diş taşı örneği

İki tür diş taşı vardır. Bunlar supragingival ve subgingivaldir. Dişin taç 
kısmının servikal bölgelesinde ve köklerin yüzeyinde sıklıkla gözlenen düzensiz 
kil benzeri birikintilerin tümü supragingival diş taşlarıdır. Pürüzlü ve kalın bir 
yapıda olan supragingival diş taşı açık kahverengi tonlarındadır. Büyüklükleriyle 
diş etini bile sarabilirler. Subgingival diş taşı ise sadece periodontal hastalıklar 
ile birlikte ortaya çıkar. Dişeti içindeki kökün yanında uzanan bir periodontal 
cepte köklerin yüzeyini kaplayan kahverengi, siyah ve yeşil tonlarında bir renge 
sahip çok daha ince ve daha az belirgin bir tabakadır.  (Hillson 1996; Katzenberg 
ve Saunders, 2008; Waldron 2009; Roberts-Manchester 2010).

7. Alveol Kaybı

Alveolar kemik periodontiyumun sabit desteğini sağlar. Bu kemiğin özel 
işlevi dişleri işlevsel pozisyonda desteklemek ve korumaktır. Asimetrik stres 
kuvvetlerine oldukça uyumludur, ancak dişleri destekleme şeklindeki temel 
işlevinden yoksun bırakıldığında, çürük, apse, diştaşı gibi hastalıklarla birlikte 
dişlerde enfeksiyonal hastalıklar görülmeye başlanacaktır. Böylece kemik yavaş 
yavaş emilir ve sonucunda ise alveoların krest yüksekliğinde azalma meydan 
gelmektedir (Pinhasi ve Mays, 2008; Aufderheide, Martin ve Langsjoen, 2006).
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Resim 13: Alveol kaybı

8. Antemortem Diş Kaybı

Dişler periodontal hastalıklar, travma, çekim veya iskorbüt dahil olmak 
üzere çeşitli nedenlerle kaybedilebilir, ancak diş kayıplarının çoğunluğunu 
periodontal hastalıklar oluşturur. Diş kaybı günümüzde kadınlarda erkeklere 
göre daha sık görülür, yaşla birlikte artar ve sıklıkla çiğneme güçlüğü ve yetersiz 
beslenme ile sonuçlanır. Antemortem diş kaybı ölüm öncesi gerçekleşen diş 
kayıplarıdır.

Resim 14: Antemortem diş kaybı örneği

Eksik bir dişin ölümden önce mi sonra mı kaybedildiğini anlamak kolaydır. 
Kayıp ölüm sonrası ise yuva yeniden şekillenme kanıtı olmaksızın bozulmamış 
görünürken, kayıp ölüm öncesi ise yuva bir dereceye kadar yeniden şekillenme 
gösterecektir. Ante-mortem olarak birden fazla dişin kaybedildiği durumlarda 
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yeniden biçimlenme durumuna göre hangi sırada kaybolduklarını söylemek 
mümkündür. Kaybın ölümden birkaç yıl önce meydana geldiği durumlarda, çene 
tamamen yeniden şekillenebilir ve tamamen dişsiz olanlarda özellikle alt çene 
kemik rezorpsiyonu yoluyla önemli ölçüde hacim kaybedebilir ve normalden 
çok daha küçük görünebilir (Waldron, 2009, 238). 

9. Sonuç

Yeni dünyada bulaşıcı/enfeksiyonel hastalıklar tarih öncesi dönemlere 
göre nispeten daha yaygın görünmektedir. Genel olarak bu artışlar çoğunlukla 
tarımsal, tarımsal-pastoral ve kentleşmiş toplumlarda artan nüfus büyüklüğü 
ve kümelenme ile bağlantılıdır. Avcı toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik 
yaşama geçiş ile birlikte besin ürünlerinin evcilleştirilmesi insan biyolojisini 
ve özellikle ağız ve çene sağlığını etkilemiştir. Antropolojik araştırmalar 
neticesinde elde edilen dişlerde ve çenelerde meydana gelen bu patolojik 
kanıtlar (izler) incelenerek o toplumun genel sağlık düzeyi ve yaşam koşulları 
hakkında fikir sahibi olmamızı ve farklı toplumlarla karşılaştırma imkanını 
sağlamaktadır. 
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1. Giriş

Bu mevzudan gerek Manisa gerek Batı Anadolu gerekse Osmanlı 
demografi tarihini konu edinen bazı çalışmalarda, sıkça ancak çok fazla 
detaya girmeden, bahsedilmiş olsa da mesele şimdiye kadar müstakil 

biçimde ele alınmamıştır. Türkçede “Rum”, uluslararası literatürde ise Grek veya 
Helen şeklinde karşılık bulan etnisitenin ve meskûn oldukları yerleşimlerin, genel 
olarak Anadolu’da, özel olarak ise Batı Anadolu’daki varlığının geçmişe doğru 
sürekliliğini takip etmek kolay değildir. Bu konunun aynı zamanda, ulusçuluk 
çağında ve modern tarih yazımında, tarihin araçsallaştırılmasının örnekleri 
bağlamında incelenmesi de mümkündür. Fakat gerçek “demogafik” süreklilik 
ile modern zamanlarda beliren “etnisitelerin” geçmişe dönük sürekliliklerinin 
ilişkisi, bambaşka ve çok geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirir. Dolayısıyla 
bu çalışmada Osmanlı coğrafyasındaki Rum nüfusun geçmişe dönük sürekliliği, 
kaynak kullanımının ve anlatımın elverişli olması sebebiyle Manisa kazası 
ölçeğinde örneklenecektir.
* Bu çalışma, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün Kuruluşu’nun 30. Yılı Anısına 
“Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2-3 Aralık 2002, İzmir”, başlıklı sempozyumda 
sözlü olarak sunulan bildirinin gözden geçirilmiş metnidir.
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Bu çalışma sınırları sebebiyle, asırlar boyunca Manisa’daki Rum 
toplumunun nüfusundaki değişimleri her yönüyle ortaya koyma iddiasında 
değildir. Yalnızca Rumların Manisa’daki nüfusunun, bugüne kadar ortaya 
konulmuş kaynaklar üzerinden, tarihi seyri özetlenecektir. Ardından böyle 
bir konuda yapılacak araştırmalarda gözden kaçırılmaması gereken hususlara 
dikkat çekilecek, bazı metodolojik önerilerde bulunulacaktır.

2. Manisa Kazası’nda Rum Nüfusun Tarihi Seyri

Anadolu’da Türk hakimiyetinin ilk dönemlerine ait kaynaklar, bölgenin
Hristiyan nüfusunun durumuna dair, çok net tablolar ortaya koymak ve esaslı 
demografik analizler yapmak için yeterli değildir.1 Ne yazık ki, Manisa ve 
çevresi için de Saruhanoğulları Beyliği dönemine ait, bu türden değerlendirmeler 
yapabileceğimiz vergi ve nüfus benzeri verileri içeren kaynaklara sahip 
değiliz. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı kayıtları, şehrin ve çevresinin 
demografik durumu üzerine tatmin edici bilgiler vermektedir. Bundan sonra da 
belli dönemlerdeki seyrelme ve muğlaklığa2 rağmen tahmini ve kesin3 nüfus 
bilgileri verebilecek kaynaklar bulunmaktadır.

16. yüzyılda Manisa’nın şehir ve taşrasındaki yerleşimlerin nüfusu
Emecen (1989)’in kapsamlı çalışmasında gösterilmektedir. Buna göre, Bizans 
döneminde sur içinde sıkışan şehir nüfusu, Saruhanoğulları idaresi ile birlikte, 
yeni mahallelerin oluşumu suretiyle, şehrin dışına taşmış ve Osmanlı idaresi 
altında bu genişleme devam etmiştir. Genişleyen şehir merkezinde Yahudiler 
dışında gayrimüslim bulunmadığı, 16. yüzyılın her iki yarısına ait kayıtlardan 
izlenebilir. (Emecen, 1989, 50-51 ve 62). 

Manisa kazasının genelinde ise çok az sayıda Hristiyan nüfus mevcuttur. 
Bu nüfus, merkez nahiyeye bağlı Horos ve Çatalkilise ile Emlak nahiyesine 
bağlı Kafirboz (Bugünkü Muradiye) köylerinde ikamet etmektedirler. Üç 
yerleşimden sadece Horos köyünde gayrimüslimler oturmakta, diğer iki köyde 

1 Örneğin Anadolu Hristiyanlarının Türkler tarafından yok edilmesine dair, bazı araştırmacıların 
anlatımlarındaki abartıyı eleştiren ve daha titiz bir yazar olarak kabul edilmesi gereken Vryonis, Bizans 
asırları ve Türk istila devirlerindeki demografik durumun netleştirilmesi için eldeki kaynakların yetersiz 
olduğundan bahseder. Bu kaynak yetersizliği sebebiyle, Vryonis’in çalışmasında dahi, çelişkili anlatımlar 
söz konusudur. Bir taraftan Türklerin Anadolu’ya girişinin ardından katliamların, tehcirlerin ve kılıç zoruyla, 
evlilik yoluyla, köleleştirmeyle İslamlaşmanın ve gulam sistemine alma faaliyetlerinin ciddi boyutlarda 
olduğu anlatılmaktadır. Diğer taraftan Türk hakimiyetinin artık yerleşmeye başladığı 12. ve 13. yüzyıllarda 
Anadolu’nun çok büyük ölçüde bir Hristiyan nüfus barındırdığı bilgileri, Batılı ve Arap gözlemcilerin 
notlarından aktarılmaktadır. (Vryonis, 1971, 42-55, 143-179).
2 Avarız tevziini gösteren bazı defterlerden nüfus tahmini yapmanın zorlukları kastedilmektedir.
3  Resmi kaynaklarda geçen sayılar olduğu için bu ifade kullanılmıştır. Sayımlarda hata ve eksiklikler 
kesinlikle vardır. Ancak gerçeği büyük ölçüde değiştirmeyecek olduğunu düşündüğümüz bu hata ve 
eksiklikler kaynakların değerine bir halel getirmemektedir. 
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ise Müslüman ahali ile bir arada yaşamaktadırlar. 1531 tarihli kayıtlara göre, 
tahminen 50-60 kişi civarında olan Hristiyan nüfusun, 1575’te tahmini 250 kişi 
civarına yükseldiği görülmektedir. (Emecen, 1989, 125, 155, 159, 161, 180). 

1531 ile 1575 arasında Manisa’nın şehir merkezindeki mahalle sayısı artarak 
35’ten 42’ye çıkmış; nahiye düzenlemesi ile nahiye sayısı 5’ten 6’ya, nahiyelere 
bağlı kır yerleşim ünitelerinin sayısı ise 161’den 196’ya yükselmiştir (Emecen, 
1989, 50, 111-112). Bu kayıtlara göre, 16. yüzyılda şehrin mahallelerinde hiç 
görülmeyen Hristiyanlar, kır yerleşimlerinde ise 200’e yakın yerleşim birimi 
içinde ancak 3 yerleşimde ikamet etmektedirler. 

Manisa’daki Hristiyan nüfusun etnisitesi hakkında kayıtlarda bir 
bilgi yok ise de bunlar muhtemelen Rum olarak ifade edebileceğimiz 
Ortodokslardır. Zira söz konusu yerleşimlerde daha sonraki kayıtlarda da 
Rumlar mevcut olup Osmanlı dönemine ait hemen hiçbir istatistikte, Manisa 
merkeze ait kır yerleşimlerinde Ermenilere tesadüf edilmemiştir. Emecen’in 
eserinin ilgili bahislerindeki detaylara bakıldığında aradan geçen 44 yıl içinde 
Çatakilise’deki Hristiyanların nüfusunda düşüş yaşanırken, Horos köyünde 
nüfusları artmış, Kafirboz ise 1531 kaydında yer almazken 1575 tarihli kayıtta 
ilk kez görülmüştür. 

Kafirboz’un ilk tahrir kaydında olmayıp ikincisinde yer alması, sonradan 
kurulmuş bir köy olabileceğini düşündürebilir. Ancak 1500 yılına ait 14 
numaralı şeriyye sicilindeki bir kayıtta “…Kafirboz nam karyede sakin…” 
ifadesinin (Bursa, 2002, 309-310) geçmesi, buranın ilk tahrir yılı olan 1531 
öncesinde de köy yerleşimi olduğunu göstermektedir. Muhtemelen, 1531’de 
Kafirboz müstakil köy statüsünde olmayıp arazisi başka biçimde tasarruf 
edilmekteydi.

1531 ve 1575’teki kayıtlar Manisa mahallelerinde Yahudiler dışında 
gayrimüslim topluluk bulunmadığını gösteriyor. Oysa yine 1500 yılına ait aynı 
mahkeme kayıtlarında A’ma4, Çaprastlar-ı Kebir mahallelerinde ve Hisar’da5 
oturdukları belirtilen ve Rum ismi taşıyan gayrimüslimler bulunmaktadır. Bu 
kayıtlar ev satışı ya da miras hakkındadır. Üstelik ev satışı iki gayrimüslim 
arasında gerçekleşmiştir. (Bursa, 2002, 118, 293-294, 329, 354) Tahrir yıllarında 
mahallelerde görmediğimiz gayrimüslim nüfusun, tahrirlerden önce az sayıda 
da olsa buralarda ikamet etme durumu kuvvetle muhtemeldir.

4  Bu kayıtta böyle geçmiş, sonraki kayıtlarda A’malar mahallesi olarak görülecektir.
5  Bu bilgi de Manisa Kalesi’nde veya sur içi bir bölgede ikamet edenlerin varlığına işaret etmektedir. Emecen, 
16. yüzyılda kale muhafızlarının burada aileleri ile birlikte oturduklarını belirtmektedir (1989, 43-46). İki veri
bir arada düşünüldüğünde kalede muhafızlardan başka ikamet edenler de olabileceği, muhtemelen sayılarının
fazla olmadığı ve buranın bir mahalle statüsünde bulunmadığı akla gelmektedir.
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Aslında 18. yüzyıl başlarındaki bir başka kayıt Manisa Rumlarının 1500 
yılında şehirde ikamet ettikleri halde 16. yüzyıl tahrirlerinde görülmemesine, 
buna mukabil sonradan nüfuslarının yeniden artmasına dair önemli bir bilgi 
vermektedir. Bahis konusu kayda göre, Manisa’daki Rum cemaati devletten 
burada eskiden beri var olan6, ancak terk edilmesinin ardından harap olmuş 
kilisenin tamiri için izin ve yardım istemektedir (Bayır, 2001, 60). O halde 
beylik ve ardından Osmanlı idaresi dönemlerinden beri varlığını sürdürmüş 
olan Manisa’daki Rum toplumunun büyük bir bölümünün, bir şekilde 16. 
yüzyıl tahrirlerinde yer almamasını bir nüfus kaybı olarak görmek mümkündür. 
Bu durumun bir göç ya da terk ediş mi yoksa ihtida benzeri bir dönüşüm mü 
olduğu veya bunların neden tahrire yansımadıkları ise şimdilik meçhuldür.   

Manisa’nın demografik özelliklerine dair detaylı veriler sunan kaynak 
zenginliği maalesef 16. yüzyıldan sonra devam etmez. Bu yüzden, şimdilik, 
Manisa kazasındaki Rum nüfusun nerelerde ve ne miktarda olduğunu bir tablo 
halinde verme imkânı, 19. yüzyıla kadar yoktur. 17. yüzyıl ve sonrasına ait 
mahkeme tutanakları ise, mahallelerde Yahudiler dışında Rumlar ile 
Ermenilerin ve Manisa’ya bağlı köylerde de Rumların yaygınlaşmaya 
başladığını göstermektedir. Takip edilebildiği ölçüde 1625’te A’malar 
(Sonyıldırım, 2007, 44-45), 1629-1630’da Çaprastlar-ı Kebir ve Kefere 
(Karaslan, 2007, 152, 329), 1638-1640’ta Kefere (Atabey, 2014, 220-221), 
1650-1651’de Çaprastlar-ı Kebir ve A’malar (Yılmaz, 2005, 63, 237) 
mahallelerinde Rum adı taşıyan zimmilerin ikamet ettiğini gösteren örnekler 
mevcuttur. Hatta mahalle olarak geçmeyen yerlerde de bazı gayrimüslimlerin 
evlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 1620’de Derviş Ağa mahallesi 
dışındaki şehre yakın arazide Yani veled-i Manol isimli bir zimminin evi 
vardır. (Açıkel, 2019, 112) Bunların sadece mahkeme tutanaklarına yansıyan 
bilgiler olduğu düşünüldüğünde, daha da fazlasına rastlamak olasıdır.

Nüfus artışının bir başka göstergesi de 1660 yılında Manisa şehrinde 297 
hanede 1.500 kişi olarak tahmin edilebilecek Rum, Ermeni ve Yahudilerden 
müteşekkil bir gayrimüslim varlığının avarız kayıtlarına yansımasıdır. Söz 
konusu nüfus artışının bir neticesi olarak Manisa şehrinde 2 adet Ermeni birer 
adet de Rum ve Yahudi mahallesi teşekkül etmiştir. (Emecen, 1989, 55, 65)

Devamında, 18. yüzyıldaki avarız dağıtımını gösteren bazı belgeler de 
şehirdeki Rum nüfusun artışı hususunda kıymetli veriler sunmaktadır. Rumiyan 
mahallesi, avarızhane sayısı bakımından büyüklük olarak 54 mahalle içinde; 
1705 yılında 11., 1715 yılında 3. (Bayır, 2001, 49-50), 1753-1754 yılında ise 4. 

6  İlgili eserde “…fethi hakaniden beri…” şeklinde aktarılmış.
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(Yıldız, 2006, 16-17) büyük mahalle olarak görülmektedir.7 Osmanlı kentinde 
Müslümanların ve gayrimüslimlerin ayrı mahalleleri olduğu gibi, yukarıdaki 
örneklerin benzeri şeklinde, aynı mahallede yaşamaları da söz konusuydu. 
Dolayısıyla şehrin diğer mahallelerinde de sair gayrimüslimler gibi Rumlar da 
bulunabilir. 

Bütün bu veriler bize Manisa şehrinde en azından 16. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren Rumların ciddi miktarda bir nüfus artışı kaydettiğini 
göstermektedir.8 Buna mukabil Manisa taşrasındaki Rum nüfusun seyrini görme 
imkânımız şimdilik yoktur. Mahkeme kayıtlarında özellikle Kafirboz ve Horos 
karyelerinde sakin Rumların davalarına rastlamak mümkünse de diğer köylerde 
oturan herhangi bir gayrimüslimin varlığı hususunda incelediğimiz tutanaklar 
genellikle sessizdir. Fakat 17. yüzyılın sonuna doğru Belen nahiyesine bağlı 
Menderes ve Halitli köylerinden birer kişinin ölümünün mahkemeye intikaliyle, 
en azından bu iki köyde gayrimüslim olduğu görülüyor (Yıldırım, 2013, 68, 
225). 17. yüzyılda Manisa’ya tabi köylerde (Çatalkilise, Horos ve Kafirboz 
köyleri hariç) ikamet eden Rumlara dair fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, 
Manisa taşrasında gayrimüslimlerin özellikle de Balkanlardan gelen Rumların 
yoğunlaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Aslında 16. yüzyılın sonlarından 
itibaren gayrimüslimler bölgedeki bahçelerde tarım işçisi olarak çalışmaya 
başlamışlardı (Yazıcı, 2018, 334). 17. yüzyılda da bağ, bostan ve bahçe 
hizmetinde çalışan Rumeli kökenli Rumlara da rastlanmaktadır (Açıkel 2019, 
199-201; Karaslan 2007, 197). Bununla birlikte Rumeli’den gelen ve çoğunlukla 
Rum adı taşıyan çobanlar, bazı ağaların hizmetinde çalışmaktaydı (Karaslan, 
2007, 387, 445-447; Çetin, 2013, 108, 195; Yılmaz, 2005, 25; Yıldırım, 2013, 
76, 221-222).

Sadece mahkeme kayıtlarına yansıyan bu bilgiler dahi, Rumeli 
coğrafyasından iş imkanları sebebiyle Manisa’ya azımsanmayacak miktarda 
Rum nüfusun geldiğine işaret etmektedir. Bu işçi göçünün sebebi 16. asrın ikinci 
yarısında İzmir’deki ticari canlanma ve özellikle uluslararası piyasada pamuğa 
olan taleptir. Bu durumdan etkilenen bölge ekonomisindeki işgücü ihtiyacı 
ise Ege Adaları başta olmak üzere Rum işçilerle temin edilmeye başlanmıştır 
(Emecen, 2007, 243).

7  Burada bir avarızhanenin kaç gerçek haneye tekabül ettiği gibi hesaplama detaylarına girilmeden, sadece 
aynı tarihte söz konusu mahallenin diğer mahallelere kıyasla ne kadar büyüdüğüne dikkat çekilmektedir.
8  Manisa’nın Yahudi ve Ermeni nüfusunda da yakın tarihlerde ciddi artışlar olmakla birlikte, sonrasında bir 
düşüş gerçekleşecektir. Nihayet 19. yüzyıla gelindiğinde bölgenin en kalabalık ve yaygın gayrimüslimleri 
Rumlar olacağı için ve çalışmanın sınırlılığı sebebiyle Yahudi ve Ermeni cemaatlerine dair detaylara burada 
yer verilememiştir. 
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16. yüzyıl sonundan itibaren gelenlerin sayısını tespit edemediğimiz göç 
sürecinde, 1770 yılı ciddi bir ivmelenme yaratmıştır. Rus Savaşı esnasında 
Mora’daki Rum ayaklanmasının şiddetle bastırılması, büyük kitlelerin 
yarımadadan kaçmasına sebep olmuştur. (Köse, 2006, 40-49) Bunlar öncelikle 
adalara ve Batı Anadolu kıyılarına yönelmişlerdir. Kiel ve Alexander (2005)’e 
göre buradan kaçan Rumların sayısı 10.000’i bulmuş ancak çoğu geri dönmemiştir. 
Karaosmanoğlu başta olmak üzere bölgenin önde gelen ayanları bu işgücünden 
istifade etmişlerdir. Özellikle ayanların çiftlikleştirdikleri topraklar bu yeni gelen 
göçmenler için bir geçim kapısı ve aynı zamanda çoğunun yeni yurtları olmuştur.9  

19. yüzyıldan itibaren nüfus hakkında bilgi veren Osmanlı kaynaklarının 
niteliği değişmektedir. Önceki dönemin mali amaçlarla hazırlanan kayıtlarından 
farklı olarak, pek çok yönden istifade edilebilir veriler sunan 19. yüzyıl kayıtları 
oldukça çeşitlidir. Öncelikle 1831’de başlayan ilk nüfus sayımları, ülkenin belli 
bölgelerindeki potansiyel asker sayısının tespiti ve gayrimüslimlerin cizyelerinin 
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Osmanlı coğrafyasının tamamını 
kapsamayan ve farklı tarihlerde (1831-1841 arasında) yapılan bu sayımlarda, 
bölgedeki yerleşim birimleri ve bunların içerdiği erkek nüfus, din-mezhep, 
meslek, yaş, lakap-unvan, eşkal, gibi özellikleri belirtilerek kaydedilmişlerdir.10 

9  Bu konu pek çok araştırmada, özellikle de Karaosmanoğlu ailesi üzerine derin çalışmalar yapan Nagata’nın 
eserlerinde geçmektedir. Ancak bu çalışmalarda bölgeye gelenler hakkında detaylı bilgiler yer almamaktadır. 
Nagata, Tokyo’da yayınladığı ayan çiftlikleri üzerine bazı dokümanları inceleyen araştırmasında (1976), 
Karaosmanoğulları ailesinden Hacı Hüseyin Ağa ve Yetim Ahmet Ağa’nın terekelerini çiftlikler özelinde ele 
almıştır. Bu incelemede çiftliklerin bazılarında Rum kiracı ve işçiler görülmektedir. Ancak Nagata eserindeki 
bilgileri yorumlamadan, sadece aktarma şeklinde vermiş, kaynak olarak 252 nolu Manisa şeriyye sicilini 
göstermiştir. Çalışmada çiftliklerde görülen Rumların nereden geldikleri yönünde bir bilgi verilmemiştir. Daha 
sonra Muhsinzade Mehmed Paşa ve ayanlık üzerine Tokyo’da yayınladığı araştırmasında (1982) Mora olayları 
sonucunda, Rumların bir kısmının Batı Anadolu’ya göç ettiğini ve Mora’da Hıristiyan nüfusun azaldığını, 
Nikos Bees’in Mora maddesine (2011), (Nagata bu çalışmanın 1958 basımını kullanmıştır) dayandırmıştır. 
Tokyo’da neşredilen 1770 Yunan İsyanı (1988) konulu bir başka yayınında meseleyi tekrar ele almıştır. Bu 
defa daha ayrıntılı bilgiler vermiştir. Burada da Arnavut yağmasından kaçan Rumların Ege Denizi’ni geçerek 
Batı Anadolu’ya geldikleri, Karaosmanoğlu gibi nüfuzlu ayan ailelerinin çiftliklerinde, ortakçı, çoban, tüccar 
ve zanaatkâr olarak yerleştiklerini ifade etmektedir. Nagata bu bilgiyi de 50 numaralı dipnotu ile 1976 tarihli 
kendi eserine dayandırmaktadır. Oysa 1976’da yayınladığı araştırmada da çiftliklerde bulunan Rumların 
kökeni hakkında bilgi verilmemişti. Bu çalışmadaki en dönemli detay, Manisa, Aydın ve İzmir kadılarına 
Mora göçmeni Rumların geri dönmeleri hususunda 1777 tarihli bir emir gönderildiğini 221 ve 241 numaralı 
Manisa şeriyye sicillerine atıf yaparak belirtmesi olmuştur. Karaosmanoğulları üzerine en kapsamlı eserinde 
(1997) de ayrıntıya girmemekte, bu defa Kasaba’ya (1998) (Nagata bu eserin 1991 tarihli İngilizce baskısına 
atıf yapmıştır.) atıfla, Mora ve adalardan sürekli bir nüfus akışının olduğundan bahseder. İlerleyen sayfalarda 
sadece, Manisa şeriyye sicillerinde bu konuda çok fazla örnek olduğunu ifade edip bırakır ve Karaosmanoğlu 
ailesinin bu Rumlara çok iyi davrandığını seyyahların gözlemlerine atfen belirtir. Konuyu en ayrıntılı biçimde 
ortaya koyması ümit edilen Nagata’nın eserlerinde dahi Rumların bölgeye gelişleri, buradaki yaşamları, ayan 
ve diğerleri ile ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 
10  Osmanlı nüfus sayımlarının çıktıları olan defterlerden üretilen yayınlarda genellikle bundan birkaç on yıl 
önce yapılmış, kıymetli ve öncü eserlere referansla defterlere ve sayım sürecine dair bilgiler verilmektedir. 
Ancak 2020 yılından sonra önceki çalışmaların verdiği malumatları daha da genişleten ve açıklanamayan bazı 
sorulara cevaplar veren yeni çalışmalar literatüre girmiştir. Bu yeni çalışmalar için bkz. Özekmekçi, 2020a, 
2020b, 2020c ve 2021. 
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Bölgelere göre değişik tarihlerde tamamlanan defterler ve sayım dönemi 
aralıklarında üretilen yoklamalar, Manisa nüfusu açısından da çok mühim 
kaynaklardır.11 Yüzyılın son çeyreğine ait Aydın Vilayet Salnameleri ise 
Manisa şehri ve Manisa kazasının nüfusunu ayrıntılı olarak verirken, köylerin 
nüfusları milletlere göre tasnif edilmemiştir. 20. yüzyılın başına ait birkaç 
istatistik ise sancak ve kaza genelinde Manisa nüfusunu göstermektedir.

1835 ve 1842 yıllarına ait nüfus yoklamalarının detayları açıkça 
göstermektedir ki, Manisa şehrinde Rumlar, diğer gayrimüslim cemaatlerden 
çok daha kalabalıktır ve kazaya bağlı kır yerleşim birimlerinde yegâne 
gayrimüslim topluluk olup birkaç nahiye hariç, ovada oldukça geniş bir sahaya 
yayılmışlardır. 

1835’te toplam 12.884 erkeğin kaydedildiği ve 56 mahallesi bulunan 
Manisa şehrinde gayrimüslimler 30 mahallede ikamet etmektedirler. Rumların 
nüfusu diğer büyük gayrimüslim cemaat olan Ermenilerin iki katından fazladır 
ve 2.558 erkek olarak kaydedilmiştir. Manisa taşrasında ise Turgutlu, Emlak, 
Belen, Yuntdağı ve Palamut nahiyelerine bağlı büyük kısmı köy, bir kısmı 
çiftlik ve ağıl olan toplam 164 birim vardır. Bu bölgedeki 61 adet iskân 
ünitesinde Rumlar yaşamakta olup bir kısmı sadece Rumlarla meskûndur. 
Nahiyelerde bulunan gayrimüslimlerin milletleri, Turgutlu hariç, 
belirtilmemiştir. Bu nahiyelerden Turgutlu’da toplam 5.153 erkek nüfus içinde, 
1.042 gayrimüslimden 690’ı Rum’dur. Diğer nahiyelerde ise durum şöyledir. 
Emlak’ta toplam erkek nüfus 2.112, gayrimüslim 1.025; Belen’de toplam 
erkek nüfus 4.688, gayrimüslim 1.446; Yuntdağı’nda toplam erkek nüfus 
4.430, gayrimüslim 79 ve Palamut’ta toplam erkek nüfus 5.347, gayrimüslim 
555. Buna göre Manisa taşrasındaki kır yerleşimlerinde kayıtlı toplam 21.730 
erkek nüfusun 3.795’i Rumlardan oluşmaktadır.12 Kazanın toplam erkek 
nüfusu ise 34.614’tür. (Bilgi, 1999, 255-267)

1842 kayıtları da benzer bir nüfus tablosu sunmaktadır. Toplam 11.630 
erkek nüfus kayıtlı olan Manisa şehrinde, 54 mahallenin 31’inde 4.061 
gayrimüslim erkek olup bunlardan 2.523’ü Rum’dur. Kazanın 175 adet kır 
yerleşiminden 37’sinde Rumlar bulunmaktadır. Manisa’ya bağlı nahiyelerdeki 
nüfus durumu ise (Turgutlu yoktur), Palamut’ta toplam erkek nüfus 4.524, 
gayrimüslim 525; Emlak’ta toplam erkek nüfus 1.916, gayrimüslim 1.099; 
Belen’de toplam erkek nüfus, 3.661 gayrimüslim 1.708 ve Yuntdağı’nda 
toplam erkek nüfus 3.701, gayrimüslim 82 şeklindedir. Kazanın toplam erkek 
nüfusu ise 25.629’dur. (Bilgi, 2001, 93-102)  

11  Özellikle Manisa kazasına yakınlığı ve benzer tarımsal özellikleri sebebiyle Akhisar Müslümanları ile 
gayrimüslimlerinin, nüfus defterlerinden hareketle kıyaslandığı bir çalışma için bkz. Özekmekçi, 2019.
12  Nüfus defterlerinde Manisa kazasının kır yerleşimlerde, Ermeni ve Yahudi bulunmamaktadır.
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Yukarıda verilen nüfus sayılarına göre gerek şehir merkezinde gerekse 
Manisa kazasının köylerinde ve çevresinde Rum nüfusun son derece kalabalık 
ve yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca her iki yoklama arasındaki 7 
yıllık dönemde toplam erkek nüfus içindeki Rumların oranı ciddi miktarda 
artmıştır.

Yüzyılın sonlarına doğru vilayet salnameleri ve istatistiklere göre Manisa 
kazasının nüfus durumu şu şekildedir. 1891 ile 1918 yılları arasında kazanın 
toplam nüfusu 88 bin civarından 120 bine yaklaşmıştır. 1891’de Müslümanların 
nüfusu 70 bine yakın iken 1918’de 92 bin civarındadır. Ermenilerin nüfusu 
2 bin civarında çok da değişmeden seyretmiş, Yahudilerin nüfusu ise 1.300 
civarından 2 binin üzerine çıkmıştır. En şiddetli artış kazanın Rum nüfusunda 
gerçekleşmiştir. 1891’de 15 bin civarında olan Rumlar, 1918’de 22 bini aşan bir 
nüfusa sahiptir. Aradan geçen 27 yılda diğer toplulukların nüfuslarında önemli 
değişiklikler yaşanmazken Manisa Rumlarının nüfusu yarıya yakın bir şekilde 
artmıştır. Bu dönem için şehir taşra kıyaslaması yapacak olursak, 1908 yılında 
şehirde yaşayan 6.546, nahiye ve köylerde ise 13.739 Rum bulunmaktadır. 
(Bilgi, 1996, 118-122; AVS. 1326, 573)

Görüldüğü üzere Manisa kazasında 19. yüzyıl boyunca Rumlar genel 
nüfusun beşte biri civarında bir nüfusa sahip olmuşlardır. Müslüman nüfusun 
genel nüfusa oranı da hemen hemen aynı kalmıştır. Ancak 1918’e gelindiğinde 
Manisa’nın Müslüman nüfusuna çok sayıda Balkan, Kırım ve Kafkasya kökenli 
Müslüman nüfusun da eklendiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla kazanın Müslüman 
nüfusu dış kaynaklı olarak beslendiği halde oranını ancak koruyabilmiş, Rumlar 
ise önceki yüzyıllara kıyasla diğer gayrimüslim toplulukları da geride bırakarak, 
Manisa kazasının en büyük etnik topluluğu haline gelmişlerdir. 1920’deki işgal 
yıllarında ise Yunan verilerine göre Manisa nüfusu şu şekildedir: Müslümanlar 
37.900, Rumlar 38.926, Ermeniler 2.000, diğer unsurlar 1.600, toplamda ise 
80.426 kişi. (Nakracas, 2003, 101; Bilgi, 1996, 122) 

3. Manisa’daki Rum Nüfusun Artışını Yorumlamak

Buraya kadar Manisa kazası nüfusu ve bu nüfus içindeki Rumların durumu, 
16. yüzyıl ve 19. yüzyıl kayıtları ışığında, özetlenmeye çalışıldı. 16. yüzyıl 
kayıtlarında Manisa’nın merkeze yakın birkaç köyünde kümelenmiş az sayıdaki 
Rum nüfusun, 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında kazanın en kalabalık 
gayrimüslim topluluğu konumuna geldiği, nüfuslarının genel nüfusun beşte 
birine tekabül ettiği görülmektedir. Bu artış Manisa’nın otokton Rumlarının 
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artışı değildir. 16. yüzyıl sonlarından itibaren peyderpey, kimi zaman da 
kalabalık gruplar halinde Ege Adalarından ve Balkanlardan gelen Rumlar, bu 
artışın yegâne aktörleridir. 

Söz konusu artış sadece Manisa ile de alakalı değildir. Daha çok Batı 
Anadolu’da gerçekleşen bu demografik değişim, özellikle Yunan işgaline 
karşı verilen milli mücadelenin hafızalardaki yansımalarının da etkisiyle, 
sadece bir boyutuna odaklanılarak değerlendirilmektedir. Öyle ki Osmanlı’nın 
bir imparatorluk olduğu yani pek çok farklı dinî, mezhebî, etnik topluluğu 
bünyesinde barındırdığı unutulmaktadır. Devletin yıkılış sürecinde yaşananlar, 
ortaya çıkan ulus devletin verdiği var olma mücadelesinden bağımsız 
düşünülemediğinden, tarihteki gelişmelerin çok önemli ve farklı boyutları 
gözden kaçırılmaktadır. Burada vurgulamak istediğimiz, aslında Anadolu’nun 
pek çok yerinde benzerlerinin yaşandığı gibi, Manisa Rumlarının yüzyıllar 
içerisinde yaşadığı değişimlerin de sadece gelinen son noktadan geriye doğru 
okunmasının yarattığı patinajdır. 

Bu çerçevede daha Cumhuriyetin erken dönemlerinden itibaren, son 
asırlardaki Rum göçlerinin bu toprakları Türklerin elinden alma yönündeki 
siyasi faaliyetlerle ilişkilendirilmesi hem bölgesel anlatıların hem de devrin 
önemli isimlerinin hatıralarının aktarılmasıyla literatüre de girmiştir.13 

Osmanlı’nın parçalanmasındaki en önemli sebeplerden birisi elbette 
ulusçuluk hareketleridir. Bu bağlamda, kendi bölgeleri açısından, Manisa 
Rumlarının etkisi de inkâr edilemez. Örneğin 1870’lerin Manisa’sında 
Rum cemaatin eğitimi, kesinlikle Kilise ve Yunan hükümetinin kontrolünde 
gerçekleşmekteydi (Akdeniz, 2003, 475). Bu da 1830’da ortaya çıkışının 
ardından Yunan devletinin “megali ideası” gereğince, Anadolu Rumları 
üstündeki nüfuzunu nasıl kullandığının bir örneğidir. İşgal yıllarında Osmanlı 
tebaası Rumlardan bazılarının işgal birlikleriyle ortak faaliyetleri yahut eşkıyalık 
olayları da belgelenmiş, değişmez gerçekliklerdir.

Henüz tam olarak ortaya konulmamış kaynaklardaki ipuçlarından 
hareketle söyleyebiliriz ki, bu odaklanmadan kurtulup farklı perspektifler 
geliştirmek mümkündür. Şöyle ki, Osmanlı idaresi altında geçen uzun dönemi, 
Manisa Rumları özelinde üç farklı aşamada incelemenin daha faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. İlki Türklerin bölgeye gelişlerinden başlayarak 16. yüzyıl sonuna 
kadar geçen dönem, ikincisi Manisa’ya Rum göçlerinin yoğunlaştığı 19. yüzyılın 

13  18. yüzyıl sonunda Anadolu’ya doğru yoğunlaşan, Rum göçleri ile devletin yıkılışı arasındaki ilgiyi hem 
yerel rivayetler hem de Şefik Aker ve Hilmi Uran’ın anlatımları üzerinden kuran bir örnek için bkz. Baykara 
1992a, 127-128; Baykara 1992b, 148-152. 
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ilk çeyreğine kadar olan dönem ve son olarak da bağımsızlık ayaklanması dahil 
Yunan devletinin ortaya çıkışından sonraki dönem. 

Bilhassa, tahrir ve benzeri kaynakların ketumluğunu bir nebze örtebilecek 
olan, şeriyye sicillerindeki detaylar bu ilk dönemi anlamada büyük rol 
oynayacaktır. Zira bu döneme ait defterler incelendiğinde, 16. yüzyıl kayıtlarında 
sadece merkeze yakın üç yerleşimde ikamet ettiklerini gördüğümüz Rumların, 
şehirde tahmin edilenden daha etkin olduklarının ipuçları mevcuttur. Emecen’in 
çalışmasında da şehirde hem baba adı Abdullah olanların çokluğu hem de 
Arapça kökenli olmayan Türkçe isimlerin tahrir defterlerinde çokça geçtiği 
vurgulanmaktadır. (Emecen, 1989, 60) 1531 tahririnden öncekiler de dahil 17. 
yüzyıl ortalarına kadar şehrin şeriyye sicillerinde de hem baba adı Abdullah 
olanlar hem de Türkçe isim taşıyanlar çok fazladır. Bunların detaylarından çok 
zengin yorumlar çıkması muhtemeldir. Örneğin Aslan, Kaplan, Kurt, Çakal, D/
Turmuş, T/Demür, Berencer, Sözvirdi, Saruhan ve daha buna benzer birçok isim 
çokça kullanılmakta; sicillerdeki kayıtlarda bunların önemli bir kısmının yanında 
“zimmi” ifadesi yer almaktadır. Bu isimlerden önemli bir kısmında “…bin 
Abdullah” ifadesi bulunmaktadır. Elbette ki babasının adı Abdullah olan herkes 
mühtedi değildir. Ancak bunların sayıca çokluğu, ayrıca mahkeme kayıtlarında 
açıkça görüleceği üzere Abdullah baba adıyla kayıtlı olanların birbirleri ile olan 
ilişkileri, kefaletleri, hisseli alım satımları ya da bazısının kardeşlerinin halen 
zimmi olarak görülmesi, kesinlikle üzerinde düşünmeye değer meselelerdir. 
Ayrıca bin Abdullah olarak kayıtlı olanların bir kısmı, ya sarayda görevli ya 
da diğer askeri sınıflara mensup kişilerdir. Mesela kiminin Beşe bin Abdullah 
olmasından dolayı ordu mensubiyeti ihtimali kuvvetlenmektedir. Bunun yanında 
söz konusu Türkçe isimlerin önemli bir kısmının gayrimüslim mahalleri olarak 
geçen özellikle Kafirboz ve Horos köylerinde meskûn oldukları anlaşılmaktadır.14 
Türkçe ismi olan zimmilerin bu yerlerde yoğunluk kazanmasının, bölge ahalisinin 
Manisa Sarayı ile olan irtibatı da düşünülerek yorumlanması gerekir.15 Sicillerde 
bazı Ermeni ve Yahudilerin de bu türden isimler kullandığına rastlanmaktadır. 
Genel olarak Yahudi toplumunun, bulunduğu bölgenin kültürüne adaptasyonda 
zorlanmadığı16 düşünüldüğünde, bölgenin eski ahalilerinden birisi olan Romanyot 
Manisa Yahudileri arasında bu isme rastlanması da normal karşılanmalıdır. 

14  Referanslarını metin içerisinde vermediğimiz bu bilgilerin örnekleri, çalışmanın farklı bahislerinde 
kullanılan ve kaynakçada yer alan şeriyye sicillerinden üretilen tezlerin pek çok yerinde mevcuttur.
15  Bu isimlerin nasıl yorumlanması hususunda kendisine danıştığımda, görüşlerini esirgemeyip konuya 
açıklık getiren Prof. Dr. Feridun Emecen’e teşekkür ederim.
16  Aynı şekilde Yahudilerde Türk ismi kullanılması hususunda kendisine danıştığımda, Romanyot Yahudilerde 
bunun görülebileceğini ifade eden Dr. Siren Bora’ya teşekkür ederim.
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Daskalaki de 1870’lerin Manisa’sını anlatırken, bu etkileşimin 19. 
yüzyıla kadar devam ettiğine dair ipuçları vermektedir. Manisa Ovası’ndaki 
Rum köylerinde ahalinin genellikle hem Rumca hem Türkçe konuştuğundan 
bahsederken, sadece Kafirboz (Gavurköy) ve Horosköy’deki Rumların 
bölgenin eski ahalisi olduğunu ve yalnızca Türkçe konuştuklarını yazmaktadır. 
Ayrıca Daskalaki’nin verdiği bir detay ise üzerinde durulması gereken bir 
meseledir. Manisa’daki bir çiftlik kahyası olan Konstantin Artinoglu’nun inşa 
ettirdiği Aya Anastasya Manastırı’na Anadolu’nun her yerinden sunak için 
gelenlerin olması (Akdeniz, 2018, 477-478) da düşündürücü bir detaydır. 
Muhtemelen daha eski dönemlerden beri var olan bir mabed, belki de bir 
kültün Artinoglu tarafından yeniden ihyası söz konusu olabilir. 

Bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde ciddi boyutlarda bir kültürel 
etkileşimden bahsetmek mümkündür. Vryonis, Anadolu’daki bu etkileşimin 
Osmanlı öncesinde başladığını anlatmaktadır (1971, 42-55). Cahen, Selçuklu 
devrinden itibaren özellikle kilise etkisinin zayıf olduğu bölgelerin ahalisinin 
Rumcayı (Grekçe) unutacak kadar Türkleştiğini ifade etmektedir (2000, 317). 
Baykara da aynı iddiayı Denizli ve çevresi için yapar (2007, 176). Üstelik bu 
durum sadece Manisa ve Batı Anadolu için geçerli değildir. 17. yüzyılda 
Diyarbakır’da da gayrimüslimler arasında Arapça ve Türkçe kökenli Türk 
isimleri son derece yaygındır (Erpolat, 2007).

Mahkeme kayıtları derinlikle tetkik edilirse muhtemelen, Saruhanoğulları 
hakimiyetinden yani 1300’lerin başından itibaren, egemen unsurun 
kültüründen etkilenmeye başlayan Manisa’nın otokton Rumlarında 
gerçekleşen kültürel dönüşümün, 15. yüzyılda bölgeyi idaresi altına alan 
Osmanlı döneminde de 16. ve 17. asırlarda devam ettiği görülecektir. 

Hem 17. yüzyılda Anadolu’daki kargaşanın yerleşim birimlerine etkisi 
hem de yukarıda bahsedildiği üzere Balkanlardan ve adalardan gelen Rumların 
var olan demografik yapıya tesirleri, imparatorluk coğrafyasının pek çok 
yerinde olduğu gibi, Manisa için de önemlidir. Bunu müteakiben, 18. yüzyılda 
merkezi otoritenin taşra hakimiyetini ayan dediğimiz yerel hanedanlar eliyle 
yürütmeye başlaması ve bir nevi savaş müteahhidi olarak nitelendirilen bu 
ayanların önemli bir kısmının bulundukları bölgelerdeki arazileri çiftliğe 
çevirdikleri ve işgücüne ihtiyaç duydukları bir dönemde, 1770 sonrası Mora’lı 
Rumların bölgeye akınları, henüz önceki göçlerden çok etkilenmemiş olan 
demografik yapıdaki ve yerleşim düzenindeki değişimi tetikleyici bir etki 
yapmıştır. 
    Yukarıda Manisa üzerine çok kıymetli eserler veren Nagata’nın 
çalışmalarında 1770 Mora İsyanı’nın Manisa nüfusuna etkisinden 
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bahsedilmekte ise de gelen Rumların durumları hakkında çok detaylı bilgiler 
verilmediğini ifade etmiştik. Türkçe literatürde Manisa ile Mora olaylarının 
bağlantılarını kurabilen en detaylı eser, şimdilik, Nakracas’ın çalışmasıdır 
(2003). Pek çok Türk yazar da bu eserden alıntılar yapmıştır. Ancak Georgios 
Nakracas bir tarihçi değil, doktordur. Yunanistan’daki milliyetçi akımın 
ütopik tarihi temellendirmelerine itiraz niteliğinde17 hazırladığı eseri, 
bilhassa kaynakları açısından çok önemlidir. Bu eserde, Aydın Vilayeti 
ve Manisa Rumları hakkında en tafsilatlı bilgiler Yunanlı araştırmacı Sia 
Anagnostopoulou’nun Yunanca olarak yayınlanan ve henüz diğer dillere 
çevrilmemiş eserinden aktarılmıştır. Yunanca bu çalışma Kayapınar (1999) 
tarafından tanıtılmıştır. Nakracas’ın aktardıkları ve bu tanıtımdan hareketle 
adı geçen eserin incelemeye değer olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Nakracas’ın 
eserindeki temel kaynaklarından birisi olan Anagnostopoulou’nun 
çalışmasında Manisa Rumlarına dair verdiği bilgilerin önemli bir kısmı, 
1870’lerde İzmir Rum Eğitim Derneği’nin çıkardığı Omiros dergisindeki 
yazılara dayanmaktadır. Bu derginin Manisa’daki muhabiri Daskalaki’nin 
yazdığı, Manisa ile alakalı kısımları inceleyen Akdeniz (2018), doğrudan 
ana kaynağın bilgilerini aktarmaktadır. Daskalaki’nin bu yazıları hem 
Manisa hem de Manisa Rumlarının sosyal durumları ve özellikle eğitim 
imkanları hakkında çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Daskalaki, bölgeye 
sonradan gelen Rum yerleşimcilerin ağırlıklı olarak Midilli ve Mora kökenli 
olduğunu belirtmektedir (Akdeniz, 2018, 472-473). Ancak daha önce de ifade 
edildiği üzere, var olan kilisenin terk edilerek harap olması üzerine yeniden 
ihyasının talebi ve 1711’de Manisa’da Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı bir 
metropolitliğin bulunması (Bayır, 2001, 59-60), 1770 Mora olaylarına kadar 
Manisa Rumlarının daha organize bir cemaat haline geldiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla sadece 18. yüzyıl değil, 17. yüzyıldaki göçlerin de Manisa’daki 
Rum nüfusun artışına çok büyük bir etkisi olabileceği unutulmamalıdır. 

Özellikle 18. yüzyılda Rumların nerelerde yayılmaya başladıklarının, 
hangi işkollarında yoğunlaştıklarının, ayanla, yerli ahali ile ve diğer Rumlarla 
ilişkilerinin derecesinin, başta şeriyye sicilleri olmak üzere, ahkâm ve şikâyet 
defterleri ya da diğer toplu veya perakende Osmanlı belgeleri üzerinden 
araştırılması mümkündür. Yunan devletinin kurulduğu tarihte başlayan özellikle 
nüfus defterleri ve 1845’e ait temettüat defterlerinde de büyük kısmı ayan 
çiftliklerinde yerleşmiş bu kişilerin sosyal durumlarını, Nagata’nın çalışmalarını 
da ileriye taşıyacak biçimde ortaya koymak mümkündür. Ayrıca sadece bu 

17  Örneğin bkz. Nakracas, 2003, 79.
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kayıtlardaki Rum isimlerine bakıldığında dahi önceki dönemlere kıyasla 
Manisa’daki Rum nüfusun geçirdiği sosyal değişim açıkça görülecektir. 

Manisa Rumlarının incelenmesi için üç dönemden sonuncusu ise 19. 
yüzyıldır ve özellikle Yunan isyanı ve bağımsızlığından sonraki dönemdir. Bu 
dönemde, yukarıda verilen eğitim örneğinde olduğu gibi, Manisa Rumlarının 
başka hangi alanlarda Yunan devleti ile irtibatlı olduğu, ulusal bilincin bu 
toplumda ne kadar geliştiği gibi hususlara odaklanmak gerekir.

4. Sonuç

Manisa’nın Osmanlı dönemine ait nüfus kayıtları, Rum/Grek/Helen
toplumunun, bu kaza ölçeğinde, daima kalabalık bir grup olarak varlığını 
devam ettirmediğini göstermektedir. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Rumların 
hem şehrin mahallelerinde hem de merkeze bağlı köylerde artışları söz 
konusudur. Ancak nüfus tahmini yapmaya elverişli kayıtların 17. yüzyıldan 
itibaren nitelik bakımından değişmesi ve seyrelmesi, bu artışın takibini 
zorlaştırmaktadır. 19. asrın ilk çeyreğinden sonra veri bakımından zenginleşen 
yeni nüfus kayıtları, karşımıza bambaşka bir tablo çıkarmaktadır. Manisa 
kazasındaki Rumların 16. yüzyıldaki nüfuslarına göre bu dönemdeki nüfusları 
olağan dışı bir artış göstermiştir. Ayrıca ikamet ettikleri yerleşim birimlerine 
bakıldığında ovanın önemli bir bölümünde yaygınlaşmışlardır. Nitekim 
devletin son yıllarında ve işgal döneminde hem asayişsizliğin şiddetlenmesinde 
hem de işgal gerekçesi açısından, bu nüfus artışının önemi büyüktür. Mühim 
bir kısmının yakın Ege Adaları ve Mora’dan 17. yüzyıldan itibaren artan bir 
ivme ile geldikleri tahmin edilen Rum göçmenler, bölgenin demografik 
yapısında değişime yol açmış ve 20. yüzyılın başındaki siyasi olaylarda müessir 
olmuşlardır.

Bu konu üzerine araştırmalarımızı, proje, tez gibi çeşitli formlardaki 
girişimlerle başlatmayı denemiştik. Ancak söz konusu teşebbüslerin akametinin 
ardından şimdilik bireysel bir müstakil çalışma olarak tarafımızdan 
sürdürülüyor. Okuduğunuz bu yazının amacı konunun çerçevesini çizmeye 
çalışarak bir başlangıç yapmaktan ibarettir. Fakat mevzubahis araştırma 
konusunun, esaslı bir şekilde tamamlanması çok uzun zaman alacaktır. Bir ekip 
ile devam edilmesi halinde ise, çeşitli çıktılarının paylaşılmasının ardından 
daha kısa bir sürede tamamlanma imkânı vardır. Ayrıca farklı dönemler ve 
alanlarda uzmanlaşmış araştırmacılardan oluşan bir ekip, meselenin sadece 
demografik değil diğer yönlerine de odaklanma yeteneğine sahip olacaktır. 
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Çalışmanın bu denli titiz yürütülmesini gerektiren başlıca etken, kaynakların 
genişliğidir. Sürecin seyrini takip edebilmek için toplamda 400 civarında olan ve 
ancak 20-30 kadarının bugünkü alfabeye aktarıldığı Manisa şeriyye sicillerinin 
büyük bölümünün taranması gerekir. Buna paralel olarak mühimme, ahkâm ve 
şikâyet defterleri ile cizye kayıtları muhakkak incelenmelidir. Elbette Yunanca 
kaynaklar başta olmak üzere Türkçe dışındaki literatürün incelenmesine de 
ihtiyaç vardır.

Böylelikle, Osmanlı idaresinin başlangıcından -hatta belki daha 
öncesinden itibaren- bölge Rumlarının demografik özelliklerini gerçeğe en 
yakın şekliyle yansıtabilmek; sonraki yıllarda dışarıdan gerçekleşen, özellikle 
de kitleler halindeki göçlerin kesin olarak hangi yıllarda yapıldığını, gelenlerin 
ne kadarının kalıcı olduğunu tespit edebilmek; buranın kadim ahalisi olan diğer 
unsurlarla, bilhassa yerli Rumlarla ilişkileri ve iktisadi gelişimleri, ekonomik, 
sosyal ve kültürel olarak bölgeye etkileri hakkında tatmin edici malumata 
ulaşabilmek mümkün olacaktır. Bu tarihsel arka plan, Manisa Rumlarının, 20. 
yüzyıldaki durumlarının ve faaliyetlerinin anlaşılabilmesi ve konunun, ideolojik-
duygusal açıdan değil, daha sağlıklı bir bilimsel zeminde yorumlanmasına 
fayda sağlayacaktır. Üstelik meselenin Manisa örneğinde etraflıca ortaya 
konulabilmesinin, coğrafyanın geri kalanındaki benzer gelişmelerin açıklanması 
için de iyi bir model oluşturacağı kanaatindeyiz.

Geçmişin hikayesini kurgularken, mantık açısından yanlış sorularla 
başlamak, kurgu ile gerçek arasındaki makasın açılmasına sebep olmaktadır. 
Modern zamanların sosyolojik ve ideolojik algıları üzerinden üretilen soruların 
cevaplarını, yine tarihe ve coğrafyaya göre farklılaşan değişkenleri ve modern 
öncesi toplumun olgu ve algılarını göz ardı ederek aramak, belki ikna edici 
ama gerçeklikten uzak sonuçlara yol açmaktadır. Yukarıda bahsedildiği üzere, 
Baykara’nın aktardığı anekdot ve hatıralardaki görüşlere benzer yaklaşımlar, 
kendi dönemleri için makul kabul edilebilirse de bilimsel bir araştırmanın bakış 
açısı olmamalıdır. Ulusçuluk çağı sonrasında gelişen toplumsal sınıflandırma, 
kimlik/köken ve aidiyet tanımlamaları çerçevesinde oluşturduğumuz 
kavramların, geçmişten günümüze kesintisiz bir süreklilik göstermesi mümkün 
değildir. Tarihteki dönüşümlerin, iç içe geçmelerin veya benzeşmelerin 
görmezden gelinmesi, imparatorluk tipindeki hanedan devletlerinin farklı 
saiklerle ürettiği belgelerin kendi dilinden değil, anlamak istediğimiz dilden 
okunmasına kapı aralamaktadır.

20. yüzyılın başlarında halk algısında ve devletin gözünde “Rum”
etnisitesinin Yunanistan ile bağı kurulabilmekteydi. Zira 1821 sonrası gelişmeler, 
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Girit Olayları, 1897 Savaşı, Balkan Savaşları ve nihayet Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti aleyhinde savaşanlar ile Osmanlı tebaası Rumlar aynı dinden 
ve kültürdendi. Bu nüfusun içinden bir kısmının bölgedeki eşkıyalık veya terör 
faaliyetlerinde rol aldığı görülebilmekteydi. Yunanistan bu unsurları irredentist 
amaçları için kullanmış, buna mukabil Osmanlı Devleti de vatandaşları arasından 
emin olabilecekleri ile tehlikeli olanları ayırt etmekte zorlanmıştır. 

Aslında bu türden toplumsal çatışmalar, yıkılmakta olan bir imparatorluktan 
ulus devletlerin çıkmaya başladığı dönemde, benimsemesek de yaşandığını 
kabul etmemiz gereken gerçeklerdir. Buna mukabil, uluslararası hukukta 
karşılığı olan “soykırım” gibi terimler üzerinden meselenin tartışılması, bilimsel 
bir konu olmaktan çok uzaktır. Oysa siyasi-ideolojik hedeflere yönelik bu 
terimlerin kullanım sıklığı ilgili toplumların algılarının oluşumuna ciddi ölçüde 
etki etmekte, hatta bu kısmen akademik çalışmalara da yansımaktadır. 

Halbuki soruyu, “bugünkülerin ataları kimlermiş?” şeklinde kurup geriye 
doğru iz sürmeye başlamak yerine, belki “Kim var imiş, biz burada yoğ iken?” 
sorusuna en doğru cevapları bulmak ve ardından tarihi büken anların yarattığı 
dinamizmin ışığında oluşan yeni algıları kabullenmek gerekir. Önermeyi: 
“Erken dönemlerde bu bölgede çok az olan Rumların sayısı, 16. yüzyıldan sonra 
dışarıdan gelenlerle artmıştır” şeklinde kurduğumuzda, aslında bir gerçeği de 
inkâr etmiş olmaktayız. Çünkü otokton bir yapının, emperyal bir yerleşim ve 
yaşam düzeninde asırlar boyunca geçirdiği ve geçireceği değişim/dönüşüm/
etkileşim, bu göçlerle sekteye uğramıştır. Son asırlarda gelenler öncekilerden 
farklıdır ve eski öznenin yerini yenisi almaya başlamıştır. Burada şu soru da akla 
getirilmelidir: “Eğer dışarıdan gelen göçler yaşanmasaydı, asırlar boyunca 
Türkler ve diğer unsurlarla bir arada yaşayarak modern zamanlara ulaşan 
buranın kadim ahalisi yerli Rumların, son dönemdeki gelişmelere karşı refleksleri 
nasıl olurdu?”. Çünkü, daha 19. yüzyılın başlarında bile büyük kısmının henüz 
ekonomik imkanları ve yerleşme şartları tam olarak gelişmemiş olan göçmen 
kökenli Rum işçi topluluğunun davranışı ile diğerlerinin davranışının muhakkak 
aynı olacağını kimse söyleyemez. Hatta Yunanistan’ın Osmanlı aleyhine 
genişlemesini ve Anadolu’daki işgallerini besleyecek olan önemli bir insan 
kaynağından mahrum kalma ihtimali de söz konusu olabilirdi. 

Elbette ihtimaller üzerinden tarih bilimi yapılmaz. Ancak alternatif 
senaryoları düşünmek bile bizi ortaya çıkan gerçeğin tek bir boyutuna 
saplanmaktan alıkoyabilir. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet 
dönemindeki iç demografik hareketliliğin siyasi yansımaları ve yine son yıllarda 
yaşanan mülteciler meselesi çerçevesindeki endişeler açısından düşünüldüğünde, 
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bu tarihi tecrübeden yaralanmak ve alternatif senaryolar geliştirebilmek, siyasi 
ve sosyolojik faydalar sağlayabilir. 
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1. Giriş

Lenin adıyla meşhur olmadan önce ‘Vladimir İlyiç Ulyanov’ adıyla 
bilinmektedir. Liderliğinde 25 Ekim 1917 senesinde vuku bulan ‘Ekim 
Devrimi’ ile Bolşevikler iktidarı ele geçirmiştir. 1922 yılında Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurulmasıyla Lenin, 8 Kasım 
1917’de Rus Sovyet Kongresi tarafından hükümet başkanı derecesinde olan 
‘Halk Komiserleri Konsey Başkanı’ olarak seçilmiştir.

“Devlet varsa özgürlük yoktur. Vatandaşlar arasında dini inanışlardan 
kaynaklanan ayrımcılık olamaz” sözlerinden de anlaşılacağı üzere kapitalizmin 
uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimi oluşturup, toplumsal 
sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük 
etmeye çalışmıştır.

Karl Marx’tan sonra sosyalizmin en önemli temsilcisi olan Lenin, aynı 
zamanda siyasi liderliğinin yanında önemli bir ideolog olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu minvalde “Ne Yapmalı, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek 
Aşaması, Sol Kanat, Yeni Ekonomik Politika, Devlet ve Devrim, Nisan Tezleri” 
gibi eserler vücuda getirmiştir.

Coğrafyanın insanın kaderi olduğu realitesinden hareketle kadim Kazan 
Şehri, Lenin’in hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 1870 senesinde Simbirsk’te 
doğması hasebiyle yolları Kazan şehri ile çakışan Lenin, çocukluk ve gençlik 
yıllarında yaşamış olduğu tüm girift duyguları Kazan şehrinde tatmış, Çarlık 
iktidarının baskıcı siyasetine Kazan şehrinde tanıklık etmiştir. Aynı zamanda 
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Kazan şehri, Lenin’in siyasi fikirlerinin teşekkül ve terakkisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. 

2. Kokuşkino Köyünde (Kazan) Geçen Çocukluk Yılları

Vladimir İliç Ulyanov (Lenin) 22 Nisan 1870 senesinde Simbirsk’te 
(Ulyanovsk), İlya Nikolayeviç (1881-1886) ve Mariya Aleksandrovna’nın 
(1835 – 1916) çocuğu olarak dünyaya geldi. İliç’in babası İlya Nikolayeviç, 
1854 yılında Kazan Üniversitesi fizik ve matematik fakültesinden birincilikle 
mezun olduktan sonra 1863 senesinde atandığı Nijniy Novgorod ve akabinde 
1869’da Simbirsk’te matematik ve fizik öğretmeni olarak çalıştı. 1874 
yılından itibaren Simbirsk devlet okulları müfettişliği ve devlet okulları genel 
müdürlüğü görevlerinde bulundu (İvanskiy,1963:26,36). Eğitimli, kültürlü, 
güçlü bir karaktere sahip olan İliç’in annesi Mariya Aleksandrovna, iyi derecede 
Almanca, Fransızca, İngilizce bilmesine ve 1863 yılında ilkokul öğretmeni 
olarak atanmasına rağmen öğretmenlik yapmayıp kendisini, çocuklarının 
yetiştirilmesine adadı. İliç’in kendisinden başka Anna (1864- 1935), Aleksandr 
(1866- 1887) Olga (1871- 1891), Dmitriy (1874- 1943) ve Mariya (1878 -1937) 
isimlerinde 3 kız, 2 erkek kardeşe sahipti (Trofimov, 1996: 6, 11).

 İliç’in Kazan şehri ile münasebeti, İtil (Volga) Nehri üzerinde- 
Moskova’nın takriben 890 km. doğusu ve Kazan şehrinin 220 km. güneyinde 
yer alan Simbirsk’te (Ulyanovsk) dünyaya gelmesiyle başlamış oluyordu. Fakat 
Kazan şehrinin İliç’in hayatında daha geniş yer tutması, Dedesi Aleksandr 
Blank’ın (1804-1870) eşi Anna Groşopf’un genç yaşta kaybetmesinden sonra 
şehir merkezine 10 km. mesafede olan Kokuşkino köyünden bir malikâne 
almasıyla başlamıştı (Volkogonov, 2006: 8). Artık İliç, yaz tatillerini kuzenleriyle 
birlikte bu köyde geçirecektir. Tatarca ‘Apakay” olarak adlandırılan Kokuşkino 
Köyü, Vladimir İliç’in ‘Lenin’ adıyla meşhur olmasında sonra ona nispeten 
‘Lenin köyü’ (Registan, 1980: 465) olarak anılmaktadır.

Teyzesi Anna Aleksandrovna Veretennikova’nın oğlu olması hasebiyle 
İliç’in kuzeni, akranı, sırdaşı, en yakın arkadaşı olan Nikolay İvanoviç (1871-
1955) anılarında, İliç ile Kokuşkino köyünde geçirdikleri çocukluk yıllarından 
şöyle bahsetmektedir:

“Vladimir İliç’in 5. Sınıfın yaz tatilinde köye gelişi benim için unutulmazdır. 
Teyzem Maşa, Aliçka ve İliç, bir bahar akşamı vapurla gelmişlerdi. Biz o sırada 
Zavyalova’da kalıyorduk. Vladimir İliç, muhtemelen yapmış olduğu vapur 
yolculuğu ve başarılı geçen okuldaki eğitimi nedeniyle oldukça heyecanlıydı. 
Tanıştıktan bir süre sonra beni Kazan’da yürüyüşe davet etti ve hemen spor 
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elbiselerimizi giyerek koşmaya başladık. Nereye gidiyoruz? Diye sorduğumda, 
umursamadığını söyleyerek Kara Göl etrafındaki bahçeye doğru ilerleyişimize 
devam ettik. Çok geçmeden geri döndük ve İliç, köydeki ilk günün verdiği 
yorgunluk ve huzurla kendini yatağa attı”. (Veretennikov, 1957: 31)

İliç’i, hafif kıvırcık ve yumuşak saçlı, kahverengi gözlü, cesur, enerjik, 
esprili ve eğlenceli bir karakter olarak tarif eden Nikolay, İliç’in “yüzmeyi çok 
sevdiğini ve iyi bir yüzücü olduğunu dile getirmektedir”. (Veretennikov, 1957: 
31). İliç’in yüzme ve spora olan ilgisi eşi Nadejda Konstantinovna Krupskaya 
(1869-1939) tarafından da ifade edilmektedir:

 “Lenin uzun yürüyüşler yapmayı, Volga’yı, Sviyaga’yı, yüzmeyi, paten 
yapmayı severdi. Bana bir keresinde patenleri çok sevdim, ama çok zamanımı 
aldığı ve öğrenmeme (bilgi) engel olduğu için bıraktım…” (Krupskaya, 1957: 
178). 

Nikolay, İliç ile Kokuşkino Köyünde geçirdikleri çocukluk günlerine dair 
ayrıca şu bilgileri vermektedir:

 “Genellikle gün boyu koştuğumuz ve bundan dolayı geç kalktığımız için 
akşamları acıkır, her defasında İliç, beni: “Bir kurt kadar açım, hadi otlayalım” 
diyerek meyve yemeye çağırır, aydınlık yaz gecelerinde ahududu, üzüm, çilek 
yerdik…” (Veretennikov, 1957: 31).

İliç’in, Kokuşkino köyünde geçirdiği çocukluk günleri ve mutluluğunu, 
anılarında en kapsamlı şekilde kaleme alanlardan biri de ablası Anna’dır. 

“Kokuşkino köyü, sahip olduğu doğal güzellik ve manzaralarıyla emsalsiz 
bir yer. Bu yerleri tekrar görme umut ve sevinci bizde bir aşk halini almıştı. 
Annemin en güzel yıllarını bu köyde geçirmiş olması, kuzenler olarak burada 
buluşabilmemiz Kokuşkino’yu bize çok daha cazip hale getiriyordu. Sınavlar ve 
okulların kapanmasıyla Kokuşkino köyünde geçireceğimiz yaz, bizi çok mutlu 
ediyordu” (Ulyanova - Elizarova, 1927: 44).

  “Malikânenin balkonu ya da çiçek bahçesinde toplanırdık. Atasözlerinin 
anlamlarını bulma kimi zaman da bulmaca türünden oyunlar oynar, kardeşim 
Vladimir İliç bu oyunlara aktif olarak katılırdı. Esprileri ise geceye damga 
vururdu. Şiirler okur, Rus bestecilerin operalarından aryalar okurduk” 
(Ulyanova-Elizarova, 1927: 44).

“Kokuşkino köylüleri Ulyanov ailesine derin saygı beslerlerdi. İliç, köyde 
tanınan ve sevilen biriydi. Sık sık yürüyüşe çıktığı köyün sokaklarında köylüler 
ile oturur, onlarla sohbet ederdi. Sohbet etmekten en çok zevk aldığı kişilerden 
biri aile dostları olan, köyde avcılık ve balıkçılık yapan Karpey idi. İliç, ona şair 
ve filozof diye hitap ederdi…” (Ulyanova-Elizarova, 1927: 44). 
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 Kokuşkino Köyü İliç’in hafızasına sadece çocukluğunun geçtiği, 
sıkı dostluklar kurduğu, mutluluklar yaşadığı bir yer olarak değil, köylülerin 
yaşamış oldukları zor şartlara, yoksulluklarına, hak ve hürriyetlerinden mahrum 
edilmiş olmalarına şahitlik ettiği bir köy olarak ta kazınmıştı. İliç’in Kokuşkino 
köyündeki bu hatıraları, daha sonra Çarlık idaresine başkaldıran devrimci 
hüviyetiyle vereceği mücadeleye kaynaklık etmesi bakımından ayrıca önemlidir 
(Lenin, T.1, 1967: 267).

3. Gençlik Yılları ve Siyasi Fikirlerinin Teşekkülü

İliç’in gençlik yılları, Rusya’da Çarlık idaresine karşı devrimci 
hareketlerin hız kazandığı bir döneme tesadüf etmiş, henüz 11 yaşında 
iken 13 Mart 1881 senesinde Narodnaya Volya (Halkın İradesi) (Ginev, 
2012) adlı terör örgütünün gerçekleştirdiği bombalı suikast sonucunda Çar 
II. Aleksandr’ın (1855-1881) öldürülmesine tanıklık etmişti. Narodnaya 
Volya örgütü, 1879 yılında köylüleri arkasına alarak toplumsal devrimi 
gerçekleştirmek isteyen Zemlya ve Volya (Toprak ve Özgürlük) adlı örgütün 
başarısız olmasıyla kurulmuştu. Çarlık idaresini devirmenin tek yolunun 
devrim olduğuna inana bu örgütün önde gelen üyeleri arasında P. Lavrov, A. 
Mihaylov, L. Tihomirov, N. Totçev gibi isimler bulunmakta olup İliç, Çarlık 
idaresi tarafından onların idam edilerek cezalandırılmalarına şahit olmuştu 
(Lenin, T. 4, 1967: 346). 

Krupskaya’nın bildirdiğine göre İliç’in siyasi konularla ilgilenmeye 
başlaması, siyasi içerikli makale ve dergileri takip etmesinde de dönüm noktası, 
suikast sonucu Çar II. Aleksandr’ın öldürülmesi olmuştu (Krupskaya, 1957: 
180). Çocukluk yıllarından itibaren Turgenev, Gogol ve Nekrasov gibi Rus 
yazarlarının klasiklerini ezbere bilecek kadar defalarca okumuştu (Drabkina, 
1979: 17).  Simbirsk Spor Okulunda lise öğrencisi olduğu yıllarda tüm Ulyanov 
ailesi gibi İliç te, N. G. Çernışevskiy (1828-1829), N. A. Dobrolyubov (1836-
1861), D. İ. Pisarev (1840-1868) gibi Çarlık rejimine muhalif, fikir ve yazıları 
yasaklanmış devrimci yazarların makalelerini okumaya başlamışı. Bu yazarlar 
arasında yer alan Dobrolyubov’a büyük saygı, Pisarev’e ise ayrı bir sevgi 
duymaktaydı. Kurucuları arasında yer aldığı ‘İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin 
Mücadele Birliği’nin faaliyetleri nedeniyle 1897 yılında sürgün edildiği ve 
1900 senesine kadar üç yıl boyunca zorunlu ikamete mecbur edildiği Şuşenskoe 
Köyüne (Sibirya) giderken Pisarev’in portresini de yanında götürmüştü 
(Poslelov, 1981: 276, 277).
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Küçük yaşlarda edindiği okuma alışkanlığı zamanla siyasi konulara yönelen 
İliç’in, Giuseppe Garibaldi (1807-1882) liderliğindeki İtalya’daki kurtuluş 
mücadelesi, Amerika’nın Kuzey Devletleri ile Güney Devletleri arasındaki 
zenci köleliğinin kaldırılması için verilen savaş, Bulgar halkının ulusal kurtuluş 
hareketi gibi devrimci içerikli yazılar ilgi alanına girmeye başlamıştı.  M. E. 
Saltıkov (Şedrin) (1826-1889) hiciv türü yazılarını, 1859 senesinden 1873 yılına 
kadar Petersburg’da yayımlanan Rus resimli edebi ve sanatsal hiciv dergisi 
‘İskra’nın (Kıvılcım) şairlerinden N. S. Kuroçkin (1830-1884), G. N. Zhulev 
(1836-1878) ve D. D. Minaev’in (1835-1889) Çarlık otorite ve bürokrasine 
karşı cesurca kaleme aldığı eleştirel (hiciv) şiirlerini ezberlemişti (Koçukova, 
2021: 441-447). 

Okuduğu devrimci yazarların etkisiyle henüz spor lisesinde öğrenciyken 
İliç’te, Çarlık Rusya’sının sosyo-politik sistemine karşı düşmanca bir tavır 
gelişmişti. Onun bu ruh hali, edebiyat dersinde kaleme aldığı bir deneme 
yazısına yansımış, bu yazısından dolayı edebiyat öğretmeninin “yazında hangi 
ezilen sınıflardan bahsediyorsun?” Şeklinde serzenişine maruz kalmıştı. Aynı 
ortamda bulunduğu ve meslek seçimi, en iyi nasıl kariyer yapılır türünde sohbet 
eden lise arkadaşlarını, devrimci değil, birer kariyerist olarak görüyor, bu tür 
sohbetler ilgisini çekmiyordu (Krupskaya, 1957: 182, 183).

N. G. Çernışevskiy’in ‘Şto Delat’? (Ne Yapmalı?) (Naumova, 1978) adlı 
romanı, dönemin tüm devrimci gençlerinde olduğu gibi henüz 14-15 yaşında 
olan İliç üzerinde de büyük tesir yapmış, devrimci fikirlerinin gelişmesinde 
önemli rol oynamıştı. İliç te devrimcilik fikrinin teşekkülü, o sırada üniversite 
öğrencisi olan ağabeyi Aleksandr’dan müstakil olarak gelişmesine rağmen 15-16 
yaşlarında iken Marx ve Engels’in eserleriyle tanışması, bu eserleri yaz tatilleri 
için eve getiren ağabeyi vesilesiyle olmuştu. Ağabeyinin Marx ve Engels’in 
eserlerini okuduğunu görmesine rağmen onun bir devrimci olabileceğine kanaat 
getiremeyen İliç’in, ağabeyi hakkında böyle düşünmesin neden olan olayı 
Krupskaya şöyle nakletmektedir:

“Bir doğa bilimci olan kardeşim Aleksandr geçen yaz eve geldiğinde 
annelidler (hermafrodit segmentli kurtlar) üzerine bir tez hazırlamaktaydı. Tezi 
için azami derecede gün ışığından faydalanmak maksadıyla şafak vakti kalkar, 
mikroskopun başına geçerdi. Bir devrimci, ‘annelid’leri araştırmaya bu kadar 
zaman ayıramaz düşüncesiyle onun bir devrimci olabileceğine hiçbir zaman 
inanmadım” (Krupskaya, 1957: 182, 183).

Ağabeyi hakkında İliç, yanılmıştı. Son derece yetenekli ve çalışkan bir 
öğrenci olan Aleksandr, Simbirsk Spor Lisesinden altın madalya ile mezun 



44    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

olduktan sonra St. Petersburg Üniversitesi’nin doğa bilimleri fakültesine 
girmeyi başarmıştı. Üniversitedeki üçüncü senesinde zooloji üzerine yaptığı 
bir bilimsel çalışmasıyla altın madalya almaya hak kazanmış, geleceğin parlak 
bilim adamları arasında gösteriliyordu. Fakat Çar III. Aleksandr’a (1881-1894) 
suikast düzenleyen Narodnaya Volya terör örgütü liderlerinden biri olarak tevkif 
edilip 8 Mayıs 1887 yılında beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte 
Şlisselburg /Oreşek (Leningrad) Kalesinde idam edilmişti (Tolmaçev, 2007: 
543).

Ağabeyi Aleksandr’ın idam edilmesi, İliç’in ruh hali, fikirlerinin gelişimi 
ve devrimci mücadele içerisinde aktif olarak yer almasında oldukça etkili 
olmuştu. Krupskaya bu durumu şöyle ifade etmektedir:

“İliç, çok sevdiği ağabeyini kaybettiği için çok üzülmüştü ama gene de 
kendisini kaybetmeyerek olağanüstü bir irade göstermeyi başardı. Bu süreçte 
birçok konuda ikilem yaşamasına rağmen tek kararlı olduğu nokta, devrimci 
bir yol izleyeceği yönündeki tutumu oldu. Aleksandr’ın ölümü onda, kararlı 
bir şekilde devrimci mücadeleye hazırlanma arzusu yarattı, karakterini 
sağlamlaştırdı. Ağabeyinin İliç’in fikirleri üzerindeki en büyük etkisi, ona 
büyük saygı duymasına rağmen onun yolundan gitmeyeceği yani ağabeyinin 
aksine fikri mücadele edeceği yönünde aldığı karar olmuştu. Hatta İliç, 
ağabeyinin terör örgütü Narodnaya Volya’ya katıldığını ilk öğrendiği zaman 
“Hayır, bu yoldan gitmeyeceğiz, gitmemiz gereken yol bu değil” diyerek  Rus 
İmparatorluğu›nda otokratik sistemi devirmek için suikastlar değil, demokratik 
mücadele yolunu seçmişti” (Krupskaya, 1957: 12-14).

4. Kazan Üniversitesindeki Öğrencilik Yılları

Aleksandr ve Anna’nın tutuklanmaları üzerine anneleri Mariya 
Aleksandrovna, onlara sahip çıkmak amacıyla Petersburg’a gitmek zorunda 
kalmıştı. Aleksandr ve Anna’nın Simbirsk’te yayılan tutukluluk haberleri, Çarlık 
rejiminden duyulan korkuyla Simbirsk sakinlerinin Ulyanov ailesiyle aralarına 
mesafe koymalarına neden olmuştu. Ulyanov ailesinin geçmekte olduğu bu zorlu 
süreç İliç’in de, Çernışevskiy ve Saltıkov’un makale ve şiirlerinden okuduğu üzere 
Rus liberallerinin ikiyüzlülüklerini, özgürlük ve demokrasi hakkındaki sözlerinin 
yalan olduğunu bizzat görmesini sağlamıştı (Krupskaya, 1957: 182, 183).

Mariya Aleksandrovna’nın zorunlu olarak Petersburg’a gidişi, ailenin en 
büyüğü olarak geride kalan İliç’e, kardeşleriyle ilgilenmek zorunda olduğu ağır 
bir görev yüklemişti. İliç’in küçük kız kardeşi Mariya, ağabeyinin yaşadığı bu 
zorlu süreci anılarında şöyle dile getirmektedir:
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“İliç, kardeşleri olarak bizimle ilgilenme görevini layıkıyla yerine getirdi. 
Kardeşlerimiz Aleksandr ve Anna’nın tutukluluk haberleriyle oldukça tedirgin ve 
korku yaşadığımız bu dönemde İliç, ayrıca mezuniyet sınavlarına hazırlanmak 
zorundaydı. Gösterdiği büyük olgunluk ve iradeyle sırtındaki tüm ağır yüke 
rağmen mantık dersi hariç (4) diğer tüm derslerini en yüksek not olan (5) ile 
geçmeyi başarmış ve altın madalya almaya hak kazanmıştı. O sırada henüz 7. 
Sınıf öğrencisi olan küçük kız kardeşimiz Olga’nın da tüm derslerini başarıyla 
geçmesi ve altın madalya kazanmasında İliç’in payı büyüktür” (Ulyanova, 1978 
/1989: 33-46).

Simbirsk Spor Lisesinden başarıyla mezun olan İliç’e üniversite kapısı 
açılmıştı. Fakat kardeşi Aleksandr’ın sicili nedeniyle Çarlık idaresi tarafından 
yaftalanmış, bu durum üniversiteye girmesinde önüne engel olarak konmuştu. 
Polis departmanı müdürünün annesi Mariya’ya; “İliç’in bir başkente değil, 
eyalet üniversitesinde okumasının ve oğluyla birlikte yaşamasının daha iyi 
olacağı” yönünde vermiş olduğu nasihat, İliç’in üniversite yıllarının zor 
geçeceğinin ilk emareleriydi. Hiçbir yüksek eğitim kurumuna giremeyeceği 
korku ve endişesiyle İliç, Kazan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ne girmeye 
karar vermiş ve bu sebeple Simbirsk’ten ayrılarak Kazan şehrine taşınmıştı. 
Filoloji ve tarihe oldukça ilgili olmasına rağmen hukuk fakültesini tercih 
etmesiyle mezun olduğu Simbirsk Spor Lisesi Müdürünün de şaşkınlık 
yaşamasına neden olduğu İliç’in bu tercihinin nedenini Veretennikov, şöyle 
izah etmektedir.

“1887 Haziran ayında Kazan’a gitmek üzere Simbirsk’ten ayrılan Lenin, 
Volga boyunca seyahat ettiği buharlı vapurun güvertesinde derin düşüncelere 
dalmıştı. Artık o bir çocuk değil, birçok acılara katlanmak zorunda kalan olgun 
bir adamdı. Geçirmiş olduğu değişim hemen fark ediliyordu. Neden matematik 
ya da doğa bilimleriyle ilgili bir bölümü tercih etmediğini kendisine sorduğumda 
bana: ‘Zaman, hukuk ve siyasi ekonomi bilimlerini incelemeyi gerektiriyor’ 
cevabını vermişti” (Veretennikov, 1937: 31).

İliç’in, 29 Temmuz 1887 yılında Kazan Üniversitesi Rektörüne, Hukuk 
Fakültesi öğrencisi olarak kaydedilmesi hususunda yazmış olduğu dilekçe, 
ağabeyi Aleksandr engeline takılmış ve askıya alınmıştı. Bu engel, İliç’in babası 
İlya’nın dostu olan Simbirsk Spor Lisesi Müdürünün onun yetenekli, çalışkan, 
sınıf birincisi ve altın madalya ile taltif edilen bir öğrenci olduğunu belirterek 
kendisine, referans olmasıyla aşılabilmişti. Giriş başvurusu 13 Ağustos 1887 
yılında kabul edilen İliç, böylelikle Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesine 
girmiş oldu (Lenin, 1942: 10).
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Volga (İtil) Nehri kenarında, kuruluşu 13. Yüzyılın ikinci yarısına 
kadar uzanan Kazan şehri, 1552 senesinde Rusya tarafından ele geçirilmişti. 
İtil Nehrinin anahtarı, Doğu’ya açılan kapı olarak Avrupa ve Asya sınırında 
konumlanan Kazan şehri, kuruluşundan itibaren ticari bir öneme sahip 
olmuştur. 19. Yüzyıl ortalarında sahip olduğu fabrikalarla Rusya’nın sanayi ve 
ticaretinde en önde gelen şehirlerden biri hüviyetine sahiptir. Zamanla tüm Orta 
İtil ve Kama bölgesinin idari ve kültürel merkezi haline gelen Kazan şehrinin 
nüfusu, İliç’in üniversiteye girdiği 1887 yılında takriben 15.000’dir (Ribuşkin,  
1848: 87).

1887 yılında Rusya’daki endüstriyel kriz ve buna bağlı olarak demiryolunun 
izole edilmesinden kaynaklı Kazan şehrinde, sanayi ve ticarette bir durgunluk baş 
gösterdi. Bu durgunluğun neticesi olarak son beş yıl içerisinde Kazan şehrindeki 
fabrikaların sayısı beşte bir oranında eksildi, işçi sayısı yüzde %28’e düştü, buna 
bağlı olarak üretim hacmi de beşte bir oranında azalma gösterdi. Yoksullaşan 
Kazan şehri, belirgin biçimde yukarı ve aşağı olarak ikiye bölünmüştü. Yukarı 
Kazan bölgesinde; geniş caddeleri, yaldızlı haçlı kiliseleri, geniş taş evleri, 
Süyüm Bike Kulesi ve Kazan Üniversitesiyle soylular, memurlar, tüccarlar 
yaşarken aşağı Kazan bölgesinde; işçiler, zanaatkar ve şehrin yoksul insanları, 
ahşap ve alelade bir araya getirilmiş tuğladan evlerde yaşıyorlardı (Dulskiy, 
1943: 15). 

Şehrin yukarı kısmında yükselen binalardan biri de, Çarlık Rusya’sında 
Moskova (1755), Derpt (1802) ve Vilensky’den (1803) sonra dördüncü 
üniversite olarak 1804 senesinde kurulan Kazan Üniversitesiydi (Andreev, 
2020: 68-93). Öğretmen ve memur yetiştirmek, Doğu’da Çarlığın sömürgeci 
politikasına hizmet etmek amacıyla kurulan Kazan Üniversitesi, kısa zamanda 
önemli bir kültür ve eğitim merkezi haline gelmişti (Kazanskiy Universitet, 
2007: 38). Rus kimyasının babası sayılan N. N. Zinin, büyük geometrici N. I. 
Lobaçevskiy, ünlü anatomi Profosorleri G. F. Lesgaft ve E. A. Aristov, Kazan 
Üniversitesinde çalışmış olup Kazan Üniversitesi, matematik, kimya, dilbilim 
alanlarındaki bilimsel araştırmalarıyla tüm dünya çapında ün kazanmıştı (Fuks 
ve Matveyçik, 2002: 36).

1850’li yılların sonlarında Çarlık hükümetinin ülkede büyüyen devrimci 
yükselişe bağlı olarak verdiği tavizlerden biri ‘Raznoçintsı’ların 1 çocuklarına 
üniversitelerde okuma hakkı tanıması olmuş, bu durum Kazan Üniversitesi’ne 
de yansımıştı. 1 Kasım 1887 tarihi itibarıyla Kazan Üniversitesi’ne kayıtlı 

1  17.-19. Yüzyıllar arasında Çarlık Rusya’sı tarafından soylu, tüccar, burjuva, köylü gibi yerleşik sınıflardan 
hiçbirine bağlı olarak kabul edilmeyen zümre.
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918 öğrenciden; 298’i memur ve askeri personel, 189 şehirli ve lonca, 101 
din adamı, 90 tüccar, 99 soylu, 71 köylü, 24 Kozak ve Kozak askerlerinin 
çocukları olup 16 yabancı kökenli öğrenci bulunuyordu (Lenin, T.1, 1967: 392). 
M. Gorki’nin ‘Benim Üniversitelerim’ adlı eserinde, alt sınıfa mensup birçok 
Kazan Üniversitesi öğrencisinin varoş olmasıyla ün kazanan ‘Marusovka’ gibi 
kenar mahallelerde toplanmış olduklarını, çoğu zaman açlıktan ölecek kadar 
fakru zaruret içerisinde yaşadıklarını anlatmaktadır:

“Tek başıma kalınca ‘Marusovka’nın koridorlarında, köşesinde bucağında 
gezinir, benim için yeni olan bu insanların nasıl yaşadıklarını dikkatle incelerdim. 
Ev tıka basa insanla doluydu ve bir karınca yuvasına benziyordu. Eve birtakım 
ekşi ve keskin kokular yayılıyor, dört bir köşesinde koyu, insanlara düşman 
gölgeler saklanıyordu. Sabahtan gecenin geç saatlerine kadar bir uğultudur 
gidiyordu. Terzi kadınların dikiş makineleri sürekli tıkırdar, opera solistleri 
seslerini prova ederler, öğrenci bas sesiyle yaygarayı basar, ayyaş, yarı kaçık 
aktör yüksek sesle rolünü ezberler, içki mahmuru olan fahişeler isterikçe bağırır, 
çağırırlar ve benim kafamda son derece doğal, ama çözümlenemeyen bir soru 
oluşurdu: Bütün bunlar niçin? Bu aç gençler arasında kel, elmacık kemikleri 
çıkık, incecik bacaklı, koca göbekli, kızıl saçlı, kocaman ağzı ve at gibi dişleri 
olan bir adam amaçsızca aylak aylak dolanırdı. Dişlerinden dolayı ona ‘Kızıl 
Beygir’ adını takmışlardı.” (Gorki, 1976: 23). 

Ülkedeki öğrenci olaylarının devrimci hareketin ayrılmaz bir parçası 
haline geldiği 1850’li yıllardan itibaren Kazan Üniversitesi de devrimci öğrenci 
hareketlerinin merkezlerinden biri haline gelmiş ve tabir-i caizse Çarlık rejimi 
tarafından mimlenmişti. 1866 senesinde Çar II. Aleksandr›a suikast girişimi 
nedeniyle idam edilen Dimitriy Karakozov (1840-1866) (Kosel, 1995: 234, 235) 
Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriydi. Gene Kazan Üniversitesinde 
öğrenci olan ve 1882 Ekim ayında Kazan Üniversitesinde gerçekleştirilen 
büyük öğrenci olaylarının lideri Vasily Osipanov (1861-1887), Narodnaya 
Volya örgütü adına Lenin’in ağabeyi Aleksandr ile Çar III. Aleksandr’a suikast 
düzenleyen ve idam edilenler arasındaydı (Katorga i ssılka, No: 10, 1928: 138, 
139). Halk Eğitim Bakanı Ivan D. Delyanov (1882-1897), 1888 senesinde 
Kazan Üniversitesini ziyaretinde etrafında bulunan profesörlere: “Pugaçev’in 
kanı Kazan öğrencilerinin damarlarında halen dolaşmakta” sözleriyle Çarlık 
idaresinin Kazan üniversitesi ve buradaki devrimci öğrencilere bakış açısını 
ortaya koymaktaydı (Şestakov, 1892: 50).

İliç’in Kazan Üniversitesindeki öğrencilik yılları, Çar III. Aleksandr’ın 
devrimci hareketleri bastırmaya yönelik şiddetli yöntemler kullandığı, Rusya’da 
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işçi hareketlerinin canlandığı ve devrimci gençlik arasında işçi sınıfının manevi 
silahı olan Marksizm’e karşı ilginin arttığı bir döneme tesadüf etmiş, bu süreçte 
İliç te, Çarlık idaresine karşı devrimci öğrenci hareketleri içerisinde yer alarak 
mücadele yolunu seçmişti (Trotskiy, 2015: 12).

Rusya’da yüksek öğretim kurumlarındaki 1887 / 88 akademik yılına 
devrimci öğrenci hareketlerinin damga vurduğu dönem, İliç’in Kazan 
Üniversitesindeki öğrencilik yıllarına tesadüf eder. Devrimci öğrenciler arasında 
baş gösteren huzursuzluğun zahiri nedeni, Çarlık hükümetinin- çalışmalarına 
1884 yılında başladığı ve 1887 senesinde tamamlayarak- yayımladığı üniversite 
tüzüğü idi. Bu tüzüğe göre Çarlık idaresi, devrimci öğrencilerin kurduğu 
eğitim toplulukları, yardım fonları, kantin ve okuma odalarını yasadışı ilan 
etmiş, üniversite özerkliği tamamen ortadan kaldırılmış, üniversiteler halk 
eğitim bakanlığına bağlanmıştı. Kurulan öğrenci müfettişliği müessesesiyle 
devrimci öğrenciler takibe alınmış, Kazan Üniversitesinde bu vazifeyle Potapov 
görevlendirilmişti (Potapov, 2006: 207-212).

Çarlık hükümetinin emirleri gereği Kazan Üniversitesi idaresinin baskıcı 
politikaları gölgesinde İliç, öğrencisi olduğu Hukuk Fakültesinin ilk yarı yıl 
eğitim-öğretim yılında; Profesör Zagoskin’den Roma Hukuku Tarihi, Profesör 
Dormidontov’dan Rus Hukuk Tarihi, Orlov’dan İngilizce vb. dersler almıştı 
(Gorbunov, 1976: 32, 33). Üniversiteye başlarken kardeşi Aleksandr’dan 
kaynaklı Çarlık idaresinin takibinde olan İliç, üniversitenin kural ve 
düzenlemelerine uyacağına dair taahhütname imzalamak zorunda kalmıştı. Bu 
taahhütnameye daha sonra devrimci öğrenci dernekleri ve herhangi bir yayım 
organına üye olmama vs. türden bir başka taahhütname eklenmişti (İvanskiy, 
1964: 755).

. İdam edilen Aleksandr’ın kardeşi olması hasebiyle üniversiteye başladığı 
ilk günden itibaren devrimci öğrenciler tarafından büyük saygı ve sevgi gören 
İliç’i, kendisine imzalatılan bu taahhütnameler durdurmaya kâfi gelmemişti. 
Üniversitedeki ilk günlerinden itibaren cesur ve kararlı karakteri, parlak zekâsı 
ve inançlı devrimci yönüyle kısa zamanda otorite kazanarak devrimci gençliğin 
lideri olarak birçok toplantı ve gösterinin mimarlığını yaptı (Şestakov, 1892: 
510).

Üniversiteye adım attığı ilk günden itibaren polis gözetiminde olan İliç’in, 
Simbirsk-Samara devrimci öğrenci topluluğu faaliyetleri içerisinde aktif rol 
alması gözden kaçmamış, Kazan İl Jandarma Dairesi Başkanı Albay Gangardt 
tarafından hakkında; “Kazan devrimci öğrenci gençliğinin örgütlenmesinde 
etkin rol almaktadır” şeklinde rapor tutulmuştu (İvanskiy, 1964: 354-360).
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Öğrencilik yıllarında İliç, o sırada Marksist edebiyata karşı giderek ilgi 
gösteren öğrenci gençliği tarafından kurulan yeni oluşum içerisinde yer aldı 
ve bu çevrenin örgütlenmesinde aktif rol oynadı. Marksizm propagandasının 
mihmandarlığını yapmaya başladığı bu dönemde, liderliğini Vladimir G. 
Bogoraz’ın (1865-1936) (Ruskaya literatura, 2005: 251) yaptığı Narodnaya 
Volya  örgütüne katılması 3 ay süren Kazan üniversitesindeki öğrencilik hayatının 
bitmesine neden oldu. En başından beri sıkı bir takibatta olan İliç, Gangardt’ın 
hakkında polis departmanına verdiği rapor sonrası üniversite tüzüğünde yer alan 
öğrencilerin polis tarafından gözetlenmesi ve güvenilmez öğrencilerle mücadele 
edilmesi hükmü gereğince 5 Aralık 1887 senesinde Kazan Üniversiteden atıldı 
(Stepnik, 1969: 46). 

5. Kokuşkino Köyündeki Sürgün Hayatı

Kazan Üniversitesi devrimci öğrencilerinin 1887 Aralık ayında 
gerçekleştirdikleri toplantılar, üniversite idaresiyle karşı karşıya gelmelerine, 
büyük sorunlar yaşamalarına neden olmuştu. Bu toplantıların tertip edilmesinde 
etkin rol oynayan isimlerden biri olan İliç hakkında daha önce de zikrettiğimiz 
üzere Albay Gangardt tarafından tutulan raporlar mevcuttu. Yolundan 
dönmemekte kararlı olan İliç, kendisine karşı uygulanan misilleme ve tazyiklere 
boyun eğme taraftarı olmayıp üniversitede eğitimine izin verilmeyeceğinin 
farkındaydı. Bu bilinçle Kazan Üniversitesi idaresiyle devrimci öğrenciler 
arasında yapılan 4 Kasım 1887 tarihli toplantıyı terk ederek, öğrenci kimlik 
kartını üniversite idaresine bırakmıştı. Ertesi gün- 5 Aralık gününü 6 Aralığa 
bağlayan gece- tevkif edilerek Kremlin yakınlarındaki bir hapishaneye hapsedildi 
(Lenin, 1942: 7). Üniversiteden ihraç edilen İliç’e verilen tasdiknamede şöyle 
yazmaktaydı:

“13 Ağustos 1887’de İmparatorluk Kazan Üniversitesi hukuk fakültesine 
girdi ve 1887 sonbahar döneminin 4 Aralık’ına kadar bu fakültede derslere 
katıldı. 7 Aralık 1887 No. 1610. Kazan” (Volin, 1956: 59).

İliç, annesinin sadece ağabeyi Alenksandr yüzünden tutuklandığına yönelik 
serzenişleriyle birlikte serbest kalması için Müfettiş Potapov’a verdiği dilekçe 
neticesinde Kokuşkino Köyüne gitmesi şartıyla 7 Aralık 1887 yılında serbest 
bırakılmıştı. O sırada kız kardeşi Anna da Narodnaya Volya örgütüne mensup 
olma suçu nedeniyle Kokuşkino Köyünde gözaltında bulunuyordu (Devyatov 
ve Sigaçev, 2020: 27).

İliç, annesi ve küçük kız kardeşi Mariya ile polis nezaretinde kapalı bir 
vagonda Kokuşkino köyüne hareket ettiler. Köye kadar oğlu İliç’e refakat eden 
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Mariya, daha sonra Kazan’a dönüp küçük çocuklarını alarak 15 Aralık günü 
Kokuşkino Köyüne taşındı (Ulyanov, 1974: 42).

Ulyanov ailesinin Kokuşkino Köyünde kaldıkları ev ve köyde geçen 
yıllarına dair anılarında, İliç’in küçük erkek kardeşi Dimitriy şu bilgileri 
vermektedir:

“Annem Mariya ile kız kardeşim Mariya’nın yataklarının bulunduğu 
odada bir Rus sobası bulunuyor, kekler ve yemekler burada pişiriliyordu. Evin 
büyük odasında Olga ve Mariya’nın birlikte çaldıkları bir piyano vardı. İliç’in 
de oynamaktan keyif aldığı bilardo masası da buradaydı. İliç ile aynı odada 
kalıyordum, benim yatağım demirden, onunki ahşaptandı. Her birinin üzerinde 
birer yastık bulunan yataklarımız basit battaniyelerle örtülüydü. Odamızın 
penceresinin yanında basit bir çalışma masası ve birkaç sandalye bulunuyordu. 
Çalışma masasının üzerinde genellikle İliç’in okuduğu ‘Russkoe Vedomosti’ ve 
‘Russkoe Bogatsvo’ dergisi olup İliç, N.K. Mihayloviç’in2  yazılarını özellikle 
takip ediyordu. İliç’in kitapları mütevazi bir marangoz tezgahının üzerinde 
titizlikle yerleştirilmiş şekilde duruyordu” (Ulyanov, 1974: 42).

Lenin’in ev hayatı dışındaki yaşamı hakkında kız kardeşi Anna, şu bilgileri 
nakletmektedir:

İliç, avlanmayı, kayak yapmayı ve satranç oynamayı çok seviyordu. Biz 
ve kuzenlerimizin bu tür uğraşları olmadığından dolayı İliç, bu hobileri için 
dışardan bir arkadaş çevresi edinmişti. Çok okurdu. Hava müsait olduğunda 
sırtına yüklendiği kitaplarla Uşna Nehri kenarına gitmeyi, burada vakit 
geçirmeyi çok severdi” (Drabkina, 1979: 3).

Kokuşkino Köyünde mütevazi bir hayat süren Ulyanov ailesinin İliç’in 
geleceği hakkında duyduğu endişe, Anna tarafından bir arkadaşına gönderdiği 
10 Nisan 1888 tarihli mektubuna yansımıştı:

“Nereye gitmeli, Ne yapmalı? Volodya’nın (İliç) kaderi hakkında çok 
endişeliyiz, ya onu hiçbir yere kabul etmezlerse ya da kabul etseler dahi 6 ay 
sonra ihraç ederlerse(!), Tabi ki iki yıl beklemek çok akıllıca ama hiçbir şey 
yapmadan beklemek onun doğasında yok” (Ulyanova-Elizarova, 1988: 3033, 
3034).

1888 Mayıs ayı başında İliç’in Kazan Üniversitesine geri dönebilmek için 
Halk Eğitim Bakanlığına gönderdiği dilekçe, Polis Müfettişi Potapov’un raporu 
doğrultusunda reddedilmişti. Gerekçe olarak İliç’in devlet nezdinde halen daha 

2  1842 – 1904 yılları arasında yaşamış sosyolog, çevirmen, edebiyat eleştirmeni ve 
devrimci ideolojinin teorisyenlerinden olup 1892 senesinden Lenin’in de takip ettiği 
Russkoe Bogatsvo dergisinin editörlüğünü yapmıştır.
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güvenilmez bir kişi olduğu, üniversiteye tekrar kabul edilmesi için zamanın 
erken olduğu bildirilmişti (Yaroslavskiy, 1925: 25, 26). 

6. Kazan Şehrindeki Marksist Faaliyetleri

Kazan Üniversitesindeki öğrencilik hayatına dönmek isteyen İliç’e, 
Kokuşkino köyü artık tabiri caizse dar geliyordu. Kokuşkino köyünden Kazan 
şehrine yerleşme başvurusu 1888 senesi Ekim ayında kabul edilen Ulyanov 
ailesi, Arskiy rayonundan çok uzak olmayan- bugün Lenin caddesi olarak 
bilinen muhitte -Pervaya Gora14, No: 58 adresinde bulunan iki katlı küçük bir 
ahşap eve yerleşmişlerdi (Arutyunov, 1992: 113, 114 – 141, 142). 

Ulyanov ailesinin Kazan şehrine yerleşmeleri, sıkıntılarının bitmesi 
anlamına gelmiyordu. Mariya Aleksandrovna, ailesinin geleceği için köye 
yerleşmelerinin daha iyi olacağını düşünürken İliç, yarıda kalan yüksek 
öğrenimini tamamlama amacındaydı. Kazan Üniversitesi ve tüm Rusya’daki 
üniversitelere girme teşebbüsleri akim kalınca, İçişleri Bakanlığına gönderdiği 
6 Eylül 1888 tarihli dilekçesiyle yurt dışına gitmek ve yüksek öğrenimine 
orda devam etmek istediğini bildirmişti (Loginov, 2011: 94). İliç’in bu talebi, 
Kazan Emniyet Müdürünün Kazan Valisine sunduğu olumsuz rapor neticesinde 
reddedilmişti. Yurtdışına gitme konusunda ısrarcı olan İliç, bu defa 1889 yılında 
sağlık problemlerini, mide rahatsızlığını bahane ederek tedavi olmak amacıyla 
yurt dışına çıkma talebinde bulunmuştu. Şehir hastanesi doktorundan aldığı 
raporun altında, hastalığına alkali suyun iyi geleceğine dair bir tavsiye notu 
bulunuyordu. İliç’in amacı o dönem alkali sularıyla meşhur Fransa’nın Vichy 
şehrine (Gould, 1890: 486) gitmekti. Fakat siyasi açıdan zararlı bir kişi olarak 
görülen İliç’in bu talebi de bir kez daha kendisine, tedavisi için Kafkasya’ya 
gidebileceği tavsiye edilerek İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmişti 
(Lenin, 1980: 218). Ülkesindeki üniversitelere girmesi yasaklanan, yurt 
dışındaki üniversitelere ise gitmesine izin verilmeyen İliç, yüksek öğrenimini 
tamamlayabilmek için elinde kalan tek fırsatı değerlendirerek harici öğrenci 
sıfatıyla 1891 yılında St. Petersburg Üniversitesi›nden mezun oldu (Greçiho 
vd.,2014: 118).

1888 yılında Kokuşkino Köyündeki sürgün hayatı sona erip Kazan’a 
yerleşen İliç, Çarlık idaresi tarafından belirli bir mesleği olmayan, devrimci bir 
kişilik olarak görülmeye devam edildiğinden gizli polis takibindeydi. Kazanda 
bulunduğu sırada tiyatro izlemek, müzik dinlemek ve satranç oynamak gibi 
hobilerinden kopmamıştı:
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“1888 seni Kış ayında İliç ile Kazan’da operadaydım. Tiyatrodan 
yürüyerek eve nasıl döndüğümüzü, süt ve ekmekle nasıl yemek yediğimizi, 
uyumak istemediğimizi hatırlıyorum. Her zaman duyduğu müziğin etkisi 
altında kalır, herkes uyuduğu zaman sessizce beğendiği aryaları mırıldanırdı” 
(Ulyanov, 1974: 42). 

İliç’in Kazan’da bulunduğu sırada kopamadığı diğer bir özelliği de 
devrimci yönü oldu. Özellikle Marx, Engels, Darwin, Buckle ve Ricardo gibi 
düşünürlerin eserlerini inceledi, Rus ve yabancı klasikleri okudu. Bilhassa 
K. Marx’ın ‘Kapital’ adlı eserini titizlikle inceledi ve eserde konu edilen 
burjuva toplumunun ortaya çıkışı, gelişimi, sosyalist devrimin zaferinin 
tarihsel kaçınılmazlığı ve proletarya diktatörlüğünün kurulması düşüncesi fikri 
inkişafında etkili oldu (Nure’ev, 2018: 7-21). 

Marksizmin koyu bir taraftarı olarak Kazan’da, bir taraftan geçmişteki 
devrimci çevresiyle bağlantı kurmaya çalışırken diğer tarafta Marksizm eğitimi 
almış yeni devrimci fikirlere sahip gençler ve öğrenci topluluklarıyla tanışmaya 
başladı. Bu sırada Marksizmin Rusya’daki ilk propagandacısı N. E. Fedose’ev 
ile tanıştı ve onun tarafından örgütlenen 10-15 kişilik grubun içerisinde yer aldı 
(Uçev, 1960: 13).

Rusya’nın en önde gelen Marksist-devrimci simaları Kazan’daki bu 
Marksist çevreden çıkmıştır. Bu isimler arasında; İliç ve Fedose’ev’in en yakın 
arkadaşı olan Sovyet edebiyatının kurucusu A. M. Gorki, Kazan’daki Marksist 
çevrenin önde gelen üyelerinden A. A. Sanin, M. G. Grigorev ve İliç’in en 
önemli destekçilerinden İ. Lalayants yer almaktaydı. Marksizm’e olan tutkusu, 
çalışkanlığı ve bağlılığıyla İliç, Kazan’da girmiş olduğu bu yeni çevre içerisinde 
kısa zamanda Marksist-devrimci ekolünün lideri olarak görülmeye başlandı 
(Patsuriya, 1976: 22).

Kazan’da zuhur eden bu Marksist çevrenin faaliyetleri, kısa zamanda 
Rusya’da Samara, Rostov, Nijniy Novgorod gibi diğer şehirlere yayıldı. Mezkûr 
çevrenin üyeleri ısrar ve sebatla Marksizmi genç öğrenciler ve sınıf bilinci 
oluşturmak istedikleri işçiler arasında yaymaya çalıştılar. Marx ve Engels’in 
eserlerini Rusça’ya tercüme ederek illegal olarak yayınlamaya başladılar. 
Engels’in «Ütopyadan Bilime Sosyalizmin Gelişimi” adlı eseri bunlardan biridir. 
Fakat Kazandaki bu Marksist çevrenin faaliyetleri 1889 yılında aralarında 
Fedose’ev’in de bulunduğu birçok üyenin tutuklanmasıyla kesintiye uğradı. İliç, 
bu tutuklamalardan takriben iki ay önce Samara’ya taşındığı için kurtulmuştu. 
Kazan şehrinden tam anlamıyla inanmış bir Marksist olarak ayrılacak İliç için, 
artık Samara günleri başlayacaktı (Trofimov, 1986: 190).
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7. Sonuç

Sovyetler Birliği’nin kurucusu, Ekim Devrimi’nin lideri Marksist-
Leninist ideolojinin fikri önderi İliç’in (Lenin) hayatında kadim Kazan şehri, 
önemli bir yer tutmaktadır.  Simbirsk’te doğması hasebiyle Kazan şehriyle 
olan ilişkisi, çocukluk yıllarında Kokuşkino Köyünde geçirdiği yaz tatilleriyle 
daha da artmıştı. Bu sırada Kazan şehri ve sakinlerini yakinen tanıma fırsatı 
bulmuş, Çarlık idaresinin tüm baskıcı uygulamalarına havasını teneffüs ettiği 
Kazan şehri nazarından bakmak durumunda kalmıştı. Ağabeyi Aleksandr’ın 
idamı, ablası Anna’nın tutuklanması gibi Ulyanov ailesini sıkıntıya sokan, dert 
ve acılara sürükleyen tüm talihsiz olayları İliç, Kazan’da göğüslemek zorunda 
kalmıştı.

1887 yılında girdiği Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki kısa süren 
öğrencilik yıllarında devrimci kimliğiyle Çarlık rejiminin siyasi uygulamaları 
ve tazyikini bizzat yaşamıştı. Bu tazyikin bir neticesi olarak kısa süreliğine 
çocukluğunun geçtiği Kokuşkino Köyüne sürgün edilmişti.

 Kokuşkino Köyünden ayrılarak Kazan’a yerleşen İliç, Kazan şehrindeki 
araştırma ve okumalarıyla gençlik yıllarında şekillenen devrimci fikirlerini daha 
da geliştirme fırsatı bulmuş ve Kazan’dan tam anlamıyla inanmış bir Marksist 
olarak ayrılmıştı. Kazan şehri, İliç’in fikri geliminin teşekkülü ve terakkisinde 
çok önemli bir yer tutmaktadır.

Sovyetler Birliği’nin kurucusu ve Lenin adıyla meşhur olduktan sonra 
bile çocukluğunu geçirdiği Kokuşkino Köyü sakinleriyle münasebetlerini 
kesmemişti. Sıkıntılarına, dertlerine şahitlik ettiği Kokuşkino Köylüleri “eski 
köylü arkadaşların” cümlesiyle başlayan 1922 tarihli mektuplarında Lenin’e: 
“Bizlerle, ninelerle oynadığın oyunlardan, atlarla ormanda gecelemelerinden 
sizi hatırlayan, eski tanıdıklarınız Kokuşkino Köylülerinden selamlar” diye 
seslenmekteydiler.
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1. Giriş

Avrupa Briliği (AB)’nin Ermenistan’a bakış açısı, AB’nin yakın 
çevresinde barış ve istikrarın sağlanması, Avrupa değerleri olan 
hukukun üstünlüğü, demokrasinin tesisi ve insan hakları gibi değerlerin 

yerleştirilmesi gibi temel hedefler bağlamında şekillenmiştir (EEAS, 2021). Bu 
bağlamda Ermenistan bağımsız bir devlet olduğundan bu yana AB tarafından 
eğitim, çevre, demokrasinin tesisi ve serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi 
amaçlı pek çeşitli yardım programları ile desteklenmiştir (heur-lex.europa.eu , 
1999). 

Coğrafi olarak denizle bağlantısı olmayan bir kara ülkesi olan 
Ermenistan’ın, Türkiye ve Azerbaycan ile sorunlu ilişkilerinden dolayı kapalı 
olan bağlantı yolları (Tarkhan, 2017) ülkenin durumunu daha bir zor hale 
getirmiştir. Ermenistan dış politikasının üzerinde Ermeni diasporasının önemli 
bir etkisi olduğu (Canyurt, 2016), gibi özellikle AB’nin kurucu ülkelerinden 
Fransa’da hatırı sayılır sayıda etkili Ermeni varlığının (Martirosyan T. , 2004) 
AB politikalarında etkisinin varlığından söz etmek yanlış olmasa gerektir. 
Bu çalışmada AB-Ermenistan ilişkilerinin tarihi arka planı ve günümüzde 
nasıl şekillendiği açıklanacaktır. Bu yapılırken de öncelikle genel olarak 
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Ermenistan’dan ve Ermenistan dış politikasından bahsedilecektir. Tarihi olarak 
AB-Ermenistan ilişkileri, 1991-2013 arasındaki dönem ve 2013’ten günümüze 
olan dönem şeklinde iki temel döneme ayrılarak incelenecektir. Sonuç ve analiz 
bölümünde ise AB-Ermenistan ilişkileri değerlendirilecektir.

2. Genel Olarak Ermenistan ve Ermenistan Dış Politikası

Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin 1991 
yılında dağılmasının ardından, 23 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş 
olan (Ter-Matevosyan, 2020: 57) oldukça genç bir ülkedir. Bununla birlikte 
Ermeni toplumunun bu bölgede varlıkları MÖ 6. Yüzyıla kadar dayanmaktadır 
(Mortimer, 1995: 9-13). 2020 yılı verilerine göre Ermenistan’ın nüfusu yaklaşık 
3 milyon civarındadır (The World Bank, 2020). Başkenti Erivan olan Ermenistan; 
Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye ile çevrili bir kara ülkesidir ve jeolojik 
olarak da dağlık bir bölgededir (Mints ce diğ., 2022). Avrupa ve Asya bölgeleri 
coğrafi olarak sınırları net olarak belirlenememiş olsa da kültürel ve siyasi 
olarak çok farklılık göstermektedir.  İki bölgenin sınırı çoğu kez ana Kafkas 
Sıradağları boyunca tarif edilmektedir. Ermenistan ise bazen bir Asya ülkesi 
olarak değerlendirilirken bazen de Avrupa ülkesi olarak değerlendirilmektedir 
(Abrahamian, 2007: 72).

Ermenistan, ekonomik ve stratejik güvenliği ve ilerlemesini temin için 
hem yakın komşularıyla hem küresel ve bölgesel güç odakları ile hem de 
uluslararası örgütlerle olan ilişkilerinde denge merkezli çok boyutlu bir dış 
politika yürütmeyi tercih etmiştir. Bu politikalarına da tamamlayıcılık politikası 
adını vermiştir (Martirosyan, 2004). Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı’na göre, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığı dış politikanın 
en önemli yönlendiricilerinden biridir. Çünkü AB, Ermenistan’daki kalkınma 
programlarına mali yardım sağlayan en büyük bağışçılardan biridir. Ayrıca 
AB’nin rolü yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesi açısından da çok önemlidir 
(Armen Ju. Ghazaryan, , Liana Marukyan, Meline V. Abrahamyan, & Meline 
A̧ Ayvazyan, 2022: 3). AB’nin resmî sitesinde, AB’nin Ermenistan’a olan 
desteklerinin ülkenin bağımsızlığını kazanmasından itibaren başladığı, sadece 
2017-2020 yılları arasından Ermenistan’a 211 milyon Euro’nun üzerinde 
yardımda bulunulduğu ve yardımların gelecekte de aratarak devam edeceği 
belirtilmektedir (EEAS, 2021).

 SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan coğrafya, AB için yeni fırsatlar 
doğururken, yasadışı göç, iç çatışmalar, sınır sorunları ve devletlerarası savaş 
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gibi yeni problemler de ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla AB bu yeni sorunlara 
yönelik yeni politikalar üretmeye başlamıştır. Trans Kafkasya (Güney 
Kafkasya) bölgesinin de dahil olduğu komşu ülkelere yönelik, istikrar ve 
güvenlik politikalarının başlangıcı da 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması 
ile olmuştur (Özdaşlı, 2016: 135). 1992 gibi erken dönemde komşu ülkeler 
için alınan kararlara rağmen, Ermenistan ile daha fazla ilgilenilmesi, yeni bir 
genişleme dalgası ile Bulgaristan ve Romanya’nın 2007’de AB üyesi olması 
sonrası gerçekleşmiştir. Böylece AB’nin komşusu olan ve öncelikli bölgeler 
olarak görmediği Trans Kafkasya bölgesi ile ilgili daha aktif politikalar üretmek 
üzere çeşitli stratejiler geliştirmeye başlamıştır (Hatipoğlu, 2013: 2). Zaten 
AB, 3. Dünya ülkelerinde demokratikleşmeyi öncelikli hedeflerinden biri 
olarak belirlemiştir ve bunu yaparken hem teşvik edici hem de zorlayıcı bazı 
enstrümanlar kullanmaktadır. Bunları, sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi, 
ekonomik ve teknolojik yardımlar ve diplomasi yöntemleri şeklinde 
örneklendirmek mümkündür (Knodt & Jünemann, 2005)

AB’nin Ermenistan’a ilgi göstermesinin nedenlerinden biri de 
Ermenistan’ın, zengin petrol ve doğalgaz rezervleri olan Azerbaycan’a uzanan 
enerji nakil hattı üzerinde bulunan konumu nedeni iledir (Özdaşlı, 2016: 136). 
Ancak AB, Ermenistan için öncelikli güvenlik sorunları konusunda büyük 
ölçüde kaçınmayı tercih etmektedir (Delcour & Wolczuk, 2015: 499). Çünkü bir 
kara ülkesi olan Ermenistan’ın komşuları ile sorunlu ilişkileri vardır. Özellikle 
Karabağ bölgesinde devam eden düşük yoğunluklu savaş hali, ülkeyi güvenlik 
sorunlarına karşı savunmasız bırakırken bölgenin durumunu öngörülemez ve 
değişken bir hale getirmektedir (Hayrapetyan, 2019: 14). AB kendi çıkarları 
doğrultusunda, Güney Kafkasya’nın siyasi olarak istikrarlı ve ekonomik olarak 
müreffeh olmasını hedeflemektedir. Ancak bölgede süregiden ihtilaflar bu hedefi 
hiç de kolay kılmamaktadır. Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan’ın sosyo-
ekonomik kalkınmasının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. 
Diğer yandan. AB, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ 
sorununun barışçıl ve kapsamlı bir çözümüne yönelik çabalarına desteğini 
sürdürmeye devam etmektedir (EEAS, 2021).

AB’nin böylesi politikaları tamamen yeni değildir. Norveç ve İzlanda 
fiilen üye olmamakla birlikte AB yönetim sistemine entegre olmuşlardır. Ancak 
Birliğin istikrarlı ve müreffeh demokratik Batı komşularının aksine doğu 
sınırında, demokratik olmayan, insan hakları ihlallerinin olduğu ve dolayısıyla 
çatışmaya ve istikrarsızlığa katkı sağlayan durağan ve etkisiz yönetişim 
sistemleri mevcuttur. AB, bu bölgeye yönelik belirlediği politikalarının, organize 
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suç, yasadışı göç, çevresel tehditler, nükleer güvenlik ve nükleer silah tehdidi 
gibi sorunları önlemeye veya çözmeye yardımcı olacağını ummaktadır (EEAS, 
2021). Öte yandan Ermenistan ile AB arasındaki ilişkilerin temel düzlemini 
yardım konuları oluşturmaktadır (Karagül, 2006: 147). Avrupa Komşuluk 
Politikasının bir parçası olarak Ermenistan’a, 2014-2017 dönemi için toplam 
140-170 milyon Euro destek verilmiştir (Hovhannisyan & Sahakyan, 2017). 

2.1.	AB	ve	Ermeni	diasporası

Diasporalar ulusal sınırları aşkın ve kendi ulusal kimlikleri yerine çoklu 
kimlikleri destekleyerek kültürler arasında köprü görevi gören topluluklardır. 
2005 yılında, Avrupa Konseyi Meclisi, “Diaspora kültürleri, Avrupa ve 
dünyanın geri kalanında entelektüel, kültürel ve eğitimsel değişim için değerli 
ağlar oluşturur. Kültürel çeşitliliğin, kültürlerarası anlayışın ve hoşgörünün 
desteklenmesinde kilit bir faktördürler” şeklinde açıklaması ile diasporaların 
öneminde vurgu yapmıştır (Tavitian, 2007: 19). Ermeni diasporası da hem 
bulundukları ülkelerde oluşturdukları etkiler anlamında hem de Ermenistan iç 
ve dış politikasına etkileri anlamında önemli bir yere sahiptir bu nedenle kısaca 
Ermeni diasporasına değinmekte fayda vardır.  Ermeni toplulukları, dünyanın 
hemen her yerinde varlığını sürdürmektedir ve diaspora faaliyetleri anlamında 
da son derece yeteneklidirler. Bunun temel nedeni, bir taraftan içlerinde 
bulundukları toplumlara olağandışı şekilde uyum sağlayabilirlerken bir taraftan 
da kültürel özgünlüklerini koruyabilmeleridir. Bu özellikleri onlara içinde 
bulundukları toplumun seçkinlerine aktif bir şekilde nüfuz edebilme potansiyelini 
sağlamıştır. Bunu yaparken diaspora, Ermeni devletiyle de yakın ve genellikle 
karşılıklı yarar sağlayan iş birliği içerisinde olmaya devam etmiştir (Balashov 
& Davtyan, 2010: 90). Ermeniler Bulgaristan’dan İsveç’e ve Portekiz’den 
Avrupa’ya kadar birçok Avrupa ülkesinde varlıklarını sürdürmektedir. Ermeni 
diasporasının varlığı yaklaşık 1700 yıl geriye kadar gidebilmektedir (Tavitian, 
2007).

 ABD’den sonra en fazla Ermeni nüfusa sahip olan Avrupa Birliği üyesi 
Fransa’da Ermeni diasporası siyaset alanında oldukça etkilidir. Fransa’daki 
Ermeniler, Union Internationale des Organizations Terre et Culture (UIOTC) 
adlı bir federasyon çatısı altında faaliyet göstermektedirler  (Derman, 2022). 
Ermeni diasporasının Fransa’daki varlığı tahmini 450 bin kadardır (Martirosyan 
S. , 2014). Ermenilerin Fransa’ya göç etmesi 1915’li yıllardan itibaren başlamış 
ve deprem, savaş, siyasi değişiklikler gibi nedenlerle devam edegelmiştir. Bu 
göçler İran, Filistin, Ermenistan, Lübnan gibi çok farklı yerlerden gerçekleştiği 
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için Ermeni diasporası da farklı farklı görüşlere sahip olarak şekillenmiş ve bir 
bütünlük ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Fransa’da, Ermenilerin kurduğu çok 
sayıda siyasi parti ve bunlara bağlı dernekler bulunmaktadır. Parçalı bir görünüm 
verseler de hepsinin birleştiği ortak payda Ermeni kimliğinin varlığını devam 
ettirebilme gayretleridir. Ermeni derneklerinin en önemli misyonlarından biri 
de Ermenilerin Fransa’daki görünürlüğüne katkı sağlıyor olmalarıdır. Ermeni 
diasporasının en çok odaklandığı nokta asimile olmamak ve 1915 olayları 
hakkında soykırım iddialarının kabul edilmesidir. Ayrıca Ermeni cemaatiyle 
Ermenistan arasında bağların oluşturulması da diğer önemli konulardan biridir. 
Zira Fransa Ermenileri bağımsız bir ‘Anavatan’a sahip olmaktan oldukça 
memnundurlar (Akgönül, 2002). Birçok Diaspora Ermeni’si ev sahibi ülkelerde 
büyük başarılar elde etmiş olduğu gibi Fransa’da durum böyledir. Fransa’da, 
Charles Aznavour, Henri Verneuil, Eduard Balladur (eski Başbakan), Parick Fiori 
gibi bazı önemli isimler Ermeni asıllı kişilerdir (Martirosyan S. , 2014). Bunun 
farkında olan dönemin Ermenistan Dışişleri Bakanı, Vartan Oskanian, Avrupa 
ülkeleri ile olan bağların güçlenmesi için diasporanın gücüne güvendiğini açıkça 
ifade etmiştir (Tavitian, 2007: 10). Bu bağlamda Ermenistan Diaspora Bakanlığı 
dahi kurulmuştur. Ayrıca Ermenistan Ermenileri ile Diaspora Ermenilerini 
yakınlaştırmaya yönelik festivaller ve kültürel programlar düzenlenmektedir  
(Martirosyan S. , 2014). Ermeni diasporasının AB için etkili bir aktör olmasının 
nedenlerinden biri, kendisine üye ülkelerde bulunan tüm azınlık, diaspora ve 
göçmen gruplarını kültürel çeşitlilik ve kültürün koruyucusu olma eğiliminden 
dolayı bir değer olarak teşvik etmeyi tercih etmekte olmasındandır (Tavitian, 
2007: 14).

2.2.	Ermenistan’ın	dış	politikasında	gerilimli	alanlar	ve	AB

Ermenistan dış politikasının temel belirleyicilerinden biri Karabağ 
sorunudur. Bu sorun Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ 
adı verilen bölgenin statüsü noktasından anlaşmazlıklardan doğmaktadır. 
Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ konusunda çıkan ilk savaş 
1988’den 1994’e kadar sürmüş ve Dağlık Karabağ’ın büyük bir kısmı Ermeni 
kontrolüne geçmiştir. Bu süreçte iki ülke arasındaki barış görüşmeleri Avrupa 
Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı (AGİT) tarafından uzun yıllar yürütülmüştür. 
İki ülkenin 2020 yılında 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ çatışmalarının 
ardından 10 Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğu ile bir ateşkes anlaşması 
imzalanmış ve bölgede inisiyatif Rusya’nın eline geçmiştir (Jansen & Madatali, 
2022:1-2). Diğer yandan Dağlık-Karabağ meselesi yüzünden Ermenistan ile 
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Türkiye arasında başlangıçtan beri sağlıklı diplomatik ilişkiler kurulamamış, 
Türkiye bu işgalin ardından 1993 yılında sınır kapılarını kapatmıştır (mfa.gov.tr, 
2022). Zaten Osmanlı’nın 1915’te tebaası olan Ermeni nüfusa uyguladığı tehcir 
sırasında gerçekleşen kayıpları soykırım olarak nitelendiren Ermenistan’ın, 
toprak bütünlüğünü tanımadığı Türkiye (Kasım, 2011: 101-102) ile ilişkileri 
gerilimlidir.

 Ermenistan’ın Gürcistan ile olan ilişkilerinde de görünüşte iyi ilişkiler 
içerisinde olunsa da çeşitli zor alanlar bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat 
çekeni, Gürcistan bünyesinde bulunan 100 bin kadar nüfusa sahip bölge ile 
ilgili karşılıklı tehdit algısının varlığıdır (Minasyan, 2013). Ancak Azerbaycan 
ve Türkiye’nin ablukasından dolayı, nakliye açısından Gürcistan’a muhtaç olan 
Ermenistan’ın Gürcistan ile ilişkilerinde gerilimli alanlar göz ardı edilerek iyi 
ilişkiler sürdürülmektedir (Safaryan, 2016:4). Ermenistan güvenlik noktasında 
Rusya ile stratejik ortaklık kurmuş olsa bile (Shaffer, 2010: 62), Ermeni 
halkında Rusya’ya karşı güvensizlik vardır (Sukiasyan, 2021: 1-2). Bu nedenle 
Ermenistan Devlet Başkanları ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılığını azaltma 
yönünde çabalar gösterseler bile değişen şartlar onları Rusya’ya daha bir muhtaç 
hale getirmiştir (Bayram, 2016). 

AB, Azerbaycan ve Gürcistan için ana ticaret ortağıyken Ermenistan’ın 
ikinci ticaret ortağıdır (Jansen & Madatali, 2022:1). AB, komşuluk politikası 
kapsamında ilgilendiği Kafkasya bölgesinde istikrar, serbest piyasa ekonomisinin 
gelişmesi ve çevresel güvenliğin sağlanması konularına önem vermektedir. 
Ayrıca enerji kaynakları noktasında Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak 
isteyen AB için bölgenin istikrarı önem taşımaktadır (Mert, 2021: 67).

3. 1991- 2013 Arası Ermenistan-AB ilişkileri

AB-Ermenistan ilişkileri, Ermenistan’ın bağımsızlığını elde etmesinin 
ardında başlamıştır. Avrupa Komisyonu (AK) 1991’den beri Ermenistan’ı 
Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (European Civil 
Protection and Humanitarian Aid Operations/ ECHO), Avrupa Tarımsal 
Garanti ve Rehberlik Fonu (EAGGF) gibi çeşitli yardım programları ile 
desteklemektedir. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım 
(Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States/TACIS) gibi 
programlarla Ermenistan’daki özel sektöre, küçük ve orta ölçekli işletmelere 
destek vermiş ve böylece Ermenistan›ın ekonomik yönden iyileşmesine de 
katkıda bulunmuştur. Bütün bunların yanı sıra 1996 yılında AB ile Ermenistan 
arasında bir Ortaklık ve İş birliği Anlaşması (Partnership and Cooperation 
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Agreement /PCA) imzalanmış ve bu anlaşma 1999 yılında yürürlüğe girmiştir 
(Hovhannisyan & Sahakyan, 2017). Bu anlaşma AB ile Ermenistan arasındaki 
başlıca politik ve ticari ilişkilerin çerçevesini çizmekle birlikte eğitim, teknoloji, 
çevre, enerji ve iletişim konularını da içermektedir. Özellikle anlaşmada Trans 
Kafkasya bölgesi ile ilgili barış vurgusu dikkat çekmektedir. Bu anlaşmanın ilk 
maddesi bu anlaşmanın içeriğini özetler niteliktedir: 

“Bir taraftan Topluluk ve Üye Devletleri ile diğer taraftan Ermenistan 
Cumhuriyeti arasında bir ortaklık kurulur. Bu ortaklığın amaçları şunlardır: 
Taraflar arasında siyasi ilişkilerin gelişmesine olanak tanıyan siyasi diyalog 
için uygun bir çerçeve sağlamak, Ermenistan Cumhuriyeti’nin demokrasisini 
pekiştirme ve ekonomisini geliştirme ve piyasa ekonomisine geçişi tamamlama 
çabalarını desteklemek, Taraflar arasında ticaret ve yatırımı ve uyumlu ekonomik 
ilişkileri teşvik etmek ve böylece sürdürülebilir ekonomik kalkınmalarını 
desteklemek,  yasal, ekonomik, sosyal, mali, sivil bilimsel, teknolojik ve kültürel 
işbirliği için bir temel sağlamak”. Şeklinde düzenlenmiş, başka bir protokolle 
de yardımların nasıl yapılacağı açıklanmıştır (heur-lex.europa.eu , 1999). 

AB bu bölgeye yönelik daha aktif siyaset sürdürme noktasında istekli 
olmakla birlikte bölge ülkelerini “Geniş Avrupa” konseptine dahil etmemiştir. 
Bunun yerine AB Konseyi tarafından 2003 yılında bölgeye Özel Temsilcisi 
atanmasına karar verilmiştir. Özel Temsilcisi ise bu kararın ardından aynı 
yılın temmuz ayından itibaren, çatışmaların çözümü hedefinde ziyaretlerde 
bulunmuştur. Zaten AB Konseyi’nin kararında bölgede barış ortamının 
tesisi, ekonomik ve siyasal reformlar hukukun üstünlüğü, insan hakları, 
demokratikleşme gibi konularda daha aktif siyaset izleneceğini belirtilmektedir 
(Karagül, 2006: 145). AB, Ermenistan’a yönelik politikalarını, Avrupa 
Komşuluk Politikası (ENP) kapsamında değerlendirmektedir. AB komşuluk 
politikaları kapsamında kalan komşularının, genişleme kapsamında olanlarla 
aralarındaki ayrımların derinleşmesinin önüne geçebilmek ve herkesin refahını, 
istikrarını ve güvenliğini güçlendirmek  hedefinde politikalar üretmiştir. Bu 
politikalar bağlamında da Ermenistan 2004 yılında ENP kapsamına alınmıştır. 
ENP aracılığıyla AB, komşularına, demokrasi, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, iyi yönetişim, piyasa ekonomisi ilkeleri ve sürdürülebilir kalkınma 
gibi konularda ayrıcalıklı bir ilişki vaad etmektedir. Dolayısıyla AB bu şekli 
ile mevcut ilişkilerin ötesine geçmektedir (eurostat, 2022). Fakat bununla 
birlikte ENP kapsamındaki politikalar ancak 2007’de, ENP eylem planlarının 
imzalanmasıyla işler hale gelebilmiştir. 2006-2008 yılları arasında Ermenistan, 
AB Genelleştirilmiş Tercihler Planı (EU Generalised Scheme of Preferences/
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GSP) kapsamında, Ermenistan’da üretilen 6200’den fazla ürün için sıfır veya 
özel tarifelerle AB ülkelerine ihracat yapabilmiştir (Hovhannisyan & Sahakyan, 
2017: 9). 

AB ile eylem planının hayata geçirilmesi Ermensitan toplumunda AB 
üyesi olunacağına dair beklentileri arttırmıştır. O kadar ki o dönemde yapılan 
bir ankette, ankete katılanların %80’i AB’ye üye olunacağını bekler hale 
gelmiştir(Tavitian, 2007: 13). Bu Eylem Planı’nda Ermenistan açısından bazı 
sıkıntılar da mevcuttur; AB, Dağlık Karabağ konusunda, kendi kaderini tayin 
ilkesinin dikkate alınması gerektiğinden bahsederken yine ENP kapsamında 
olan Azerbaycan’ın eşdeğer Eylem Planı’nda bu bakış açısının zıttı olan toprak 
bütünlüğü ilkesinden bahsedilmektedir.  Diğer bir hassas konu ise Medzamor 
Nükleer Santralinin geleceği ile ilgilidir. AB uzun süredir kapatılması gerektiği 
konusunda ısrar etse de Eylem Planı’nda tesisin kapatılacağı zaman net 
belirtilmemiştir (Tavitian, 2007: 12). Ayrıca ülkede AB Delegasyonu olmadığı 
için 2008 yılına kadar Ermenistan, yine AB için uzak bir aktör olarak kalmaya 
devam etmiştir (Delcour & Wolczuk, 2015: 499). Eylem Planı Ermenistan 
açısından önemli bir gelişmedir. Avrupalılar, Ermenistan’ın gelişimine katkıda 
bulunma noktasında kararlı olsalar bile Ermenistan, AB’ için sürekli bir ilgiye 
neden olacak kadar bilinmemektedir (Tavitian, 2007: 12). Ancak Ağustos 
2008’deki  Rusya-Gürcistan  savaşının getirdiği  siyasi ortam AB’nin bölgede 
daha güçlü bir aktör olması zorunluluğunu doğurmuş ve 3 Aralık 2008’de 
Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi ülkeleri 
kapsayan Doğu Ortaklığı girişimi başlatılmıştır. Bu girişim ENP’den çok daha 
iddialı ve daha derin ikili ilişkiler kurmayı hedeflemektedir. 2009’da başlatılan 
Doğu Ortaklığı Deklarasyonu (EaP) ile Ermenistan’a ülkenin ihtiyaçlarına uygun; 
vize serbestisi olasılığı ve artan ekonomik işbirliği gibi cazip imkanlar sunmuş, 
böylelikle ülke büyük yoğunlukta bağlantılar kurabilme fırsatına kavuşmuştur 
(Delcour & Wolczuk, 2015: 499). Bu bağlamda Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması 
kapsamında Ermenistan’a finansal ve teknik yardımlar sağlanmıştır. 

 Ermenistan dış politikasında temel hedef olarak, AB model ve standartlarıyla 
bütünleşmeyi sıkça dile getirmiş ve bakanlıklararası bir komisyon kurularak bu 
komisyona, Ermeni-Avrupa Siyasal ve Yasal Danışma Merkezi [The Armenian-
European Policy) kapsamında destek verilmiştir (Karagül, 2006: 147). Bu süreçte 
Ermenistan AB’nin ENP ve EaP protokolleri dışında Karadeniz Sinerjisi, Sınır 
Ötesi İşbirliği ve Çevre Ortaklığı gibi girişimlerine de dahil olmuştur (Hatipoğlu, 
2013: 9). Ayrıca devam eden dört yıl boyunca, Ermenistan Hükümeti, AB’nin 
öngördüğü bir dizi siyasi ve sosyo-ekonomik reformlar gerçekleştirmiştir. 
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Hatta AB yetkilileri, 24 Temmuz 2013’te, Ermenistan’ın müzakareleri başarı 
ile tamamladığını ve 29 Kasım 2013’te yapılacak olan Vilnius zirvesinde, 
AB ile Ortaklık Anlaşmasını paraflamaya hazır olduğunu açıklamışlardır 
(Ter-Matevosyan, Drnoian, Mkrtchyan, & Yepremyan, 2017: 341). Ancak bu 
beklentilerin aksine Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın, 2013 yılında 
Rusya liderliğindeki Gümrük Birliği’ne katılacağını duyurması (RFE/RL, 2013) 
ile bu plan akim kalmıştır. 

Ermenistan’ın bu kararı AB için bir şok etkisi oluşturmuştur (Hayrapetyan, 
2019). Belki de bu tepkiyi tahmin ettiğinden dolayıdır ki Sarkisyan aynı 
açıklamada, bu kararın Ermenistan’ın ulusal çıkarları için alındığını ve bu 
durumun, Avrupa yapılarıyla olan diyaloğu sürdürmeyi reddetme anlamına 
gelmediğini ifade etmiştir (RFE/RL, 2013). Zaten Emenistan başlangıçtan 
beri, Rusya’nın, AB’nin genişleme sürecinden rahatsız olmasından ve yine 
AB ülkelerinin bilhassa Fransa’nın, bu aşırı genişlemenin AB kurumlarını 
yıpratacağı yönündeki endişesinden dolayı AB ile ilşkilerinde temkinli 
davranmıştır (Tavitian, 2007: 14). 

Rusya daha önce Ermenistan’ın AB ile ilişkilerine  nadiren müdahale etmiş, 
ancak özellikle Ortaklığın akdedilmesinden önceki süreçte, Ermenistan’a çeşitli 
caydırıcı müdahalelerde bulunmuştur (Ademmer, Delcour , & Wolczuk , 2016: 
12). Ermenistan, ekonomik olarak, Rusya’ya büyük ölçüde bağımlıdır. Çünkü 
Rusya hem yaklaşık 1 milyonluk1 Ermeni diasporasına ev sahipliği yapmakta 
hem de en büyük ticaret ortağı ve Ermenistan’daki en büyük yabancı yatırımcıdır 
(RFE/RL, 2013). Ayrıca Ermenistan’ın Rusya’nın baskılarına karşı duyarlı bir 
ülke olmasını dört faktörle açıklamak mümkündür. Birincisi Rusya, Ermenistan 
için bir taraftan askeri iş birliği anlaşmaları ile güvenlik garantörü bir taraftan 
da Azerbaycan’a sattığı milyarlarca dolarlık silah ile güvensizlik kaynağıdır. 
İkincisi, Ermenistan enerji olarak büyük ölçüde Rusya’ya bağımlıdır. Üçüncüsü, 
Rusya’da çalışan Ermeni göçmen işçilerin Ermenistan’a aktardığı paralardır. 
Bu oran Ermenistan’ın (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’sının %9.1’ini 
oluşturmaktadır. Dördüncüsü, Kremlin’in baskılarının Ermenistan’daki yönetici 
elitin, siyasi ve ekonomik geleceğini tehlikeye atabileceği algısının varlığıdır 
(Kostanyan, 2015: 1-2). 

Ermenistan’ın açıklamalarının üzerine o dönemde Avrupa Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Elmar Brok, hem AB gümrük birliğine tam 

1  Bazı kaynaklar bu rakamın 2.5 milyon olduğunu iddia etmektedir ki böylesi bir rakamdaki diasporanın 
varlığı Rusya’nın Ermeni siyasetinde ciddi etkilere sahip olmasının başkaca nedeni olarak ortaya çıkmaktadır 
(Hayrapetyan, 2019: 14).
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üye olarak ortaklık anlaşması imzalanması hem de Rusya ile gümrük birliğine 
katılınması hukuki olarak mümkün olmadığını (Brok, 2013) belirtmiştir. 
Yine Brok Ermenistan’ın durumunun farkında olduklarını ifade sadedinde, 
Ermenistan’ın Rusya’nın baskıları ile böyle bir karar aldığını ifade ederek 
tekrar görüşmelerin şartının Dağlık Karabağ meselesini çözmesi Azerbaycan 
ile anlaşabilmesine bağlı olduğunu belirtmiştir (Brok, 2013). Ermenistan’ın 
Rusya ile Gümrük Birliğine gireceğini deklare etmesi, AB ortaklık anlaşmasını 
reddettiği ve AB ile yürütülen diyaloğu ikinci plana atmış olduğu anlamına 
gelmektedir. Ermenistan’ın Vilnius’ta  paraflaması planlanan protokol, AB ile 
serbest ticaret anlaşması için ön imza niteliğini taşıdığından, ülkenin bu kararı 
sonuçları itibariyle AB ile ekonomik ilişkilerin derinleşmesi politikalarını 
baltalayan bir karar olmuştur (Özdaşlı, 2016: 141-142). Zaten Ermenistan’ın bu 
kararından sonra EaP kapsamında, 2007-2013 yılları için Ermenistan’a tahsis 
edilen 281,5 milyon Euro’nun bir kısmı Ermenistan’ın üzerinden düşürülmüş 
veya başka ülkelere yönlendirilmiştir (Hovhannisyan & Sahakyan, 2017: 10).

4. 2013 Sonrası Ermenistan-AB ilişkileri

Ermenistan’ın AB ile ilişkilerini askıya almaya karar verdiği bu süreçte 
stratejik bir sessizlik dönemi yaşanmış ve ardından AB, Ermenistan hükümetine, 
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)’ne olan taahhüdünü de dikkate alan yeni 
bir anlaşma imkânı sunmuştur (Kostanyan, 2015: 2). Her ne kadar durum 
zor gibi gözükse de nihayetinde Ermenistan ve AB arasındaki görüşmeler 
2015 yılında tekrar başlamıştır (Hayrapetyan, 2019: 2). Ermenistan’ın AB 
ile tekrar görüşmelere başlamasında ülkedeki sivil toplum örgütlerinin 
baskıları da etkili olmuştur (Kostanyan, 2015: 3). Diğer yandan bu görüşmeler 
daha önce olduğundan çok daha karmaşık olmuştur. Çünkü Ermenistan’ın 
Avrasya Ekonomik Birliğine üyeliğine müsaade eden esneklikte bir anlaşma 
gerekmektedir. Birkaç yıl süren görüşmeler neticesinde AB ve Ermenistan 
arasında, 27 Kasım 2017’de   Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması 
(Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement/CEPA) imzalanmıştır. 

Bu anlaşma ile Emenistan, Batı ile Doğu arasında denge bulan bir 
ilk ülke izlenimi vermektedir (Hayrapetyan, 2019: 2). 31 Mart 2021’de 
yürürlüğe girmiş olan anlaşma güncel olarak Ermenistan-AB ilişkilerinin 
temellerini oluşturmaktadır (Armen Ju. Ghazaryan, , Liana Marukyan, Meline 
V. Abrahamyan, & Meline A.Ayvazyan, 2022: ).  Ermenistan’ın kilit ticaret 
ortakları hem AB ülkeleri hem de Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleridir. Avrasya 
Gümrük Birliği’ne (EACU) üye olmasının bir neticesi olarak son dönemde AEB 
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ülkelerinin Ermenistan’ın dış ticaret cirosundaki önemi artmaktadır. Diğer yandan 
Ermenistan ihracatında AB’nin pazar payının azaldığı ve ayrıca AB ürünlerinin 
Ermenistan pazarındaki payının da düştüğü gözlemlenebilmektedir. Yine de 
Avrupa Birliği, Ermenistan’ın için diğer dünya ülkeleri arasında önde gelen 
ticaret ortaklarından biridir. Son on yılda AB ülkeleri Ermenistan’ın ihracatının 
yaklaşık %32’sini ve ithalatının %25’ini karşılamıştır (Armen Ju. Ghazaryan, 
, Liana Marukyan, Meline V. Abrahamyan, & Meline A․ Ayvazyan, 2022: 5). 
Aynı zamanda AB, Ermenistan’a bağımsızlığından beri yardım sağlamıştır. AB, 
sadece 2014-2017 dönemi için ENP kapsamında Ermenistan’a, özel sektör-
kalkınma, kamu yönetimi ve yargı şeklinde temelde üç ana alanda yoğunlaşan 
140-170 milyon Euro aralığında genel destek vermiştir (Hovhannisyan & 
Sahakyan, 2017: 10). Yine aynı şekilde AB, CEPA’nın etkili bir şekilde işlemesi 
için milyonlarca Euro yardımda bulunmuştur (EEAS, 2021).

CEPA anlaşması kapsamında AB ve Ermenistan arasında çeşitli organlar 
şekillendirilmiştir. Bu organlardan en dikkat çekeni ise diğer organlar olan, 
Ortaklık Konseyi (Partnership Council)’ne, Ortaklık Komitesi (Partnership 
Committee)’ne ve Parlamento Ortaklık Komitesi (Parliamentary Partnership 
Committee)’ne tavsiyelerde bulunabilecek olan Sivil Toplum Platformu (Civil 
Society Platform) şeklindeki bir oluşumdur. Bu platform, Avrupa Ekonomik ve 
Sosyal Komitesi üyeleri ve Doğu Ortaklığı Ermeni Ulusal Platformu dahil olmak 
üzere sivil toplum temsilcilerinden oluşan ve tanışmak ve fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla oluşturulmuştur bir forumdur (EEAS, 2021). Zaten Avrupa 
Komisyonu, sınır ötesi iş birliği için sivil toplum, yerel ve bölgesel yönetimler 
gibi yerel aktörleri, ENP kapsamında öncelikli aktörler olarak belirlemiştir. 
Diğer yandan yazarlar, düşünürler, ressamlar, sanatçılar ve aynı zamanda kültürel 
organizasyonlar da ENP’nin bir parçası olarak yer almaktadır. Yerel ve bölgesel 
yönetimler de bu kapsamda iş birliğinin tarafları olarak belirlenmiştir (Tavitian, 
2007: 18). CEPA, Ermenistan, AB Üye Devletleri ve Avrupa Parlamentosu 
tarafından onaylandıktan sonra 1 Mart 2021’de tam olarak yürürlüğe girmiştir. 
Anlaşma Kasım 2017’de imzalanmış ve önemli bir kısmı 1 Haziran 2018’den 
itibaren geçici olarak uygulanmıştır. Devam eden süreçte Ermenistan-
Avrupa Birliği arasındaki ikili iş birliği derinleşerek ilerlemiştir. Bu anlaşma, 
Ermenistan’da birçok sektörde AB normlarına yakınlaşılmasını sağlamaktadır. 
CEPA, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, bağımsız, verimli ve hesap 
verebilir bir adalet sisteminin şekillenmesi ve kamu kurumlarında etkililiğin 
arttırılması ve sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma koşullarının oluşturulacağı 
reformları içermektedir (European Union, 2021).
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  Uzun yıllar boyunca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların 
çözümü AGİT bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu (Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD), Rusya ve Fransa eş başkanlığını yapmaktadır) tarafından 
sürdürülmüştür. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği günümüzde en hafif 
ifadeyle Minsk Grubu işlemez hale gelmiştir. Bu durumda AB, Ermenistan ile 
Azerbaycan arasında uzlaşma sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmıştır. Avrupa 
Konseyi Başkanı Charles Michel’in inisiyatifinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile Ermenistan Devlet Başbakanı Nikol Paşinyan’ı bir araya 
gelmiştir (Jansen & Madatali, 2022: 2). Michel, iki ülke lideriyle Ağustos 
2022’de dördüncü kez Brüksel’de bir araya gelmiş ve barış anlaşmasının taslak 
metni üzerinde çalışmalar yapmışlardır (TRTHABER, 2022). Ayrıca Türkiye 
ile ilişkiler normalleşme başlamış iki ülke arasındaki Alican Sınır Kapısı’nın 
açılması ile ilgili çalışmalar başlatılmış ve doğrudan ticaret için  iki ülke arasında 
uçuşlara başlanması kararı alınmıştır (Hürriyet, 2022).

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, AB ve Ermenistan ilişkileri, Ermenistan’ın bağımsızlığından 
günümüze kadar ortaya çıkmış temel bazı dinamikleri ile incelenmiştir. Bu süreç 
Ermenistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından günümüze 30 yılı aşkın 
bir süreci kapsamaktadır. Zaman içerisinde 2013 yılındaki durgunluk dönemi 
gibi duraksama dönemleri olsa bile belirli bir süreğenliği bulunan ve çok sayıda 
protokol ve anlaşmanın olduğu süreci tam anlamıyla yazıya yansıtmak mümkün 
değildir. Ancak Ermenistan açısından AB, her zaman aldığı yardımlar ve destek 
programları ile kalkınmasının ve Batı değerleri ile olan bağlarının gelişmesinde 
itici bir rol oynamıştır. Diğer yandan AB’nin bölgeye olan ilgisi stratejik olarak 
önemli bir bölge olmasından kaynaklı ve kendi sınırlarına komşu bölgelerde 
istikrarın sağlanması noktasında belirlediği hedefleri ile ilintilidir. 

AB’nin Ermenistan’ın, AB’ye üyeliği şeklinde bir planı yoktur.     AB 
açısından durum böyle iken Ermenistan halkı açısından AB’nin çeşitli 
ortaklık anlaşmaları ile Ermenistan’a güçlü bir şekilde destek vermesi, üyelik 
beklentilerine kapı aralamıştır. Ermenilerin Batı’dan diğer bir beklentisi de 
soykırım iddialarında tam ve güçlü bir destek bulmak noktasındadır. Bu 
beklenti de etkili bir diasporaya sahip olmalarından kaynaklıdır. Bu güçten 
dolayıdır ki stratejik önemi açısından, yönünü tamamen Batı’ya dönmüş olan 
Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye gibi ülkelerin yanında nispeten zayıf öneme 
sahip, küçük bir ülke olmasına rağmen Ermenistan sürekli olarak AB desteğini 
almayı başarmıştır. Dahası AB, Rusya ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak 
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Ermenistan için farklı uygulamalara gitmiştir. AB’nin barışa, demokrasi ve insan 
haklarına vurgu yaparak bu ülkeye verdiği güçlü desteğine rağmen Ermenistan, 
Dağlık Karabağ bölgesini ilhak konusunda ısrarcı davranarak ve ikinci Karabağ 
Savaşı’nın fitilini ateşleyerek bölgede istikrarsızlığın kaynağı olagelmiştir. 
Dahası Batı dünyasının hiç istemeyeceği bir şekilde bölgede Rusya’nın daha 
aktif rol almasına da zemin hazırlamıştır. Diğer yandan Ermenistan her ne 
kadar AB ile ilişkilerini devam ettirme istekliliğini sürdürse bile güvenlik 
noktasında kurulduğundan günümüze Rusya ile ortaklılığını devam ettire 
gelmiştir. Bu noktada Ermenistan her zaman Batı ile Rusya arasında denge 
kurmaya çalışırken, AB de yakın ilişki içerisinde olduğu Gürcistan, Azerbaycan 
ve Türkiye konularında genellikle dengeli davranmaya özen göstermektedir2. 
Ancak bölgede Rusya’nın giderek agresif politikalar izlemesi ve İkinci Karabağ 
Savaşı sonrası Ermenistan üzerinde artan ağırlığı, AB’nin bölgede daha aktif 
olmasını zorunlu kılıyor gözükmektedir. Ermenistan- Azerbaycan arasındaki 
barış görüşmelerinde inisiyatifi eline almış olması AB’nin kısmen aktive 
olduğunu gösterse de Rusya’ya rağmen bölgede neler yapabileceğini zaman 
gösterecektir. 

Son söz olarak denilebilir ki barışçıl olmayan bölgesel ve yerel aktörlerin 
bulunduğu bir siyasal düzlemde, sadece komşuluk politikaları kapsamında 
çeşitli yardımlarla bölgesel barışı koruyabilmek mümkün olamamaktadır.  
Ermenistan’ın yönünü tamamen Batı’ya dönebilmesi ve Rusya’ya olan 
bağımlılığının azaltılabilmesi komşuları ile olan ihtilafların çözümlerine bağlı 
görünmektedir. AB ve dolayısıyla Batı, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye 
arasında dengeli davranmaya çalışmak yerine uluslararası hukukun rağmına 
fiiller yapan Ermenistan’ı yardımları ile ödüllendirmek yerine anlaşmaya 
zorlama noktasında aktif olabilse idi Rusya, Ermenistan’da bu kadar etkili 
olmayabilirdi. Gelinen noktada Türkiye ile normalleşme sürecine girildiği 
gözlemlense bile şu an için yorum yapmak mümkün değildir. Diğer yandan 
bölgede gücünü iyice hissettiren bir Rusya’nın, AB’nin aktif siyasetine ne denli 
izin vereceği, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine diasporanın 

2  Ancak AB’nin iki ülke arasındaki sorunların çözümünde ne derece objektif olduğu ise sorgulanması gereken 
konulardan biridir. Çünkü Avrupa Birliği Parlamentosu Mart 2022’de Azerbaycan’a yönelik, Nahcivan ve 
Karabağ’daki Ermeni kültür varlıklarını tahrip ettikleri iddiasıyla ve ağır bir karara imza atmıştır (Kılıç, 2022: 
19-20). Diğer yandan Ermeni yazarlar tarafından yazılan; Batı (ABD ve Avrupa) Ermenistan siyasi tarihinde, 
Ermeni Soykırımı’nın tanınması noktasında bazen sihirli kurtarıcı bazen de ilham kaynağı olagelmiştir. 
Ancak Ermenistan’ın Batı’ya karşı düşündüğü müttefiklik algısı hiçbir zaman gerçekleşmemiş hayali bir 
müttefikliktir. Karabağ sorununda da olduğu gibi Batı’nın kendi yanından olacağını uman Ermenistan, Batı ile 
ilişkilerinde güvenden hayal kırıklığına ve sınırlı yardıma ve hatta düşmanlığa kadar geniş bir görüş yelpazesi 
ile karşı karşıya kalmıştır (Aydabirian, Libaridian, & Papazian, 2021: 38) mealindeki yorumlar da Batı’nın 
Ermenileri pek de memnun edemediğini göstermektedir. 
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nasıl tepki vereceği de araştırılması gereken önemli konulardan biri olarak başka 
bir çalışmanın kapsamına girmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Toplum, birbiri ile ilişkide olan kurumlardan oluşan bir yapıdır. Bu yapı 
içerisinde her kurum kendi işlevini yerine getirirken toplumun diğer 
kurumları ile karşılıklı ilişki halindedir. Toplumsal hayatta meydana 

gelen önemli değişmeler, toplumda meydana gelen önemli olaylar yeni şartlar 
doğurarak toplumsal kurumları değişmeye zorlamaktadır. Bu anlamda bir 
kurumda meydana gelen değişme diğer kurumları da etkilemektedir. Eğitim, 
bu toplumsal yapı içerisinde belli işlevleri yerine getiren bir alt kurumdur. 
Eğitim toplumun hâlihazırdaki kültürel mirasını aktarma görevi gördüğü gibi 
aynı zamanda yeni değerleri topluma benimsetme ve yaratıcı bireyler üzerinden 
toplumsal değişmeyi başlatma işlevi görmektedir. 

Toplumsal değişme birçok faktörü bünyesinde barındıran karmaşık bir 
süreçtir. Teknolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, demografik, siyasal birçok 
faktöre bağlı olan toplumsal değişmenin başlatıcısı, bu faktörlerin biri ya da 
birkaçı olabilir. Toplumsal değişme aynı zamanda zorunlu bir süreçtir. Her toplum 
yönü ve hızı farklı olsa da sürekli bir değişim halindedir. Bu değişme toplumun 
belirli bir alanında görülebildiği gibi tümünü de kapsayabilir. Değişme, ilerleme 
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şeklinde olabildiği gibi gerileme şeklinde de olabilir. Değişme hususunda 
diğer bir nokta ise planlı ya da plansız olduğudur. Bu noktada eğitim karşımıza 
çıkmaktadır. Eğitim planlı bir toplumsal değişmenin

başlatıcısı ya da plansız bir değişme sonrasındaki uyum sürecinin 
sağlayıcısı konumunda olabilir. 

Eğitim, birey üzerine yapılan ve onun fiziksel, zihinsel ve ahlaksal 
yapısında bir değişikliği ve gelişmeyi sağlayan eylemler setidir. Eğitim bireyin 
hem toplumsal hem de kişisel gelişimi sağlar. Eğitimde birey bir bütün olarak ele 
alınır ve hem kendisi hem de toplum için en uygun biçimde gelişmesi sağlanır. 
Bunun yanında eğitim makro düzeyde sadece birey ve okul bağlamından 
çıkarak ekonomi, siyaset, toplumsal alanda da varlık gösterir (Tezcan, 1985: 
65). Toplum bireylerden oluşan fakat bireysellikten daha farklı bir yapıdır. Buna 
rağmen toplum içindeki bireylerle etkileşim halindedir. Toplumda meydana 
gelen değişmeler bireyi etkilediği gibi bireyde meydana gelen değişmelerde 
toplumu etkiler bu bağlamda bireyin hem kişisel hem de toplumsal özelliklerini 
geliştiren eğitimin toplumsal değişmeye katkıda bulunması hatta bu değişmeye 
yön vermesi doğal bir süreçtir. 

Toplumsal değişme literatürde farklı boyutları ile ele alınmıştır. Toplumsal 
değişme kuramsal olarak evrimsel toplumsal değişme kuramları (düz çizgisel 
kuramlar, organizmacı kuramlar, yeni evrim kuramları), yükselme ve düşme 
kuramları, denge kuramları (işlevsel kuramlar), çatışma kuramları ve bireyci 
kuramlar (Tezcan,1995: 1) olarak geniş bir alanda işlenmiştir. Araştırmamızda 
toplumsal değişmenin unsurlarından biri olan insan faktörü temel alınmıştır. Bu 
yüzden insanın yetişmesi bağlamında en temel unsur olan eğitimin toplumsal 
değişme ile ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle toplumsal değişme, 
değişme ve eğitim konularına değinilecek, ardından da bu konuda eğitim 
tarihimizde iz bırakan İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim görüşleri ile 
toplumsal değişme ve eğitim bağlamında tartışılacaktır.

2. Toplumsal Değişme 

“Toplum, insan ömründen uzun yaşayan, göreli bir karalılığa sahip olan, 
kendi kendini devam ettiren insan topluluğudur” (Kongar, 2006: 46). İnsanlık 
toplum olarak yaşamaya başladığından değişim toplumlar için kaçınılmaz bir 
olgudur. Kongar’a göre (2006: 23) toplumsal değişme kavramının altında insan 
toplumlarını biçimlendiren insan-doğa ve insan-insan olmak üzere iki çelişki 
yatar. Tarihsel açıdan bakıldığı zaman insan-doğa çelişkisi insanın doğaya karşı 
verdiği yaşam mücadelesidir. İnsan ilk andan itibaren doğayı denetimi altına 
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almaya ve ona egemen olmaya çalışır. Bunun sonucunda başlayan üretimle 
birlikte insan-insan çelişkisi başlar. Bu süreç teknolojik gelişmeleri beraberinde 
getirir. Kültür bu noktada insanoğlunun doğayı denetimine almak için yarattığı 
her türlü çaba sonucu ortaya çıkan anlamlar, değerler ve kurallar olarak ortaya 
çıkar. Tarihin ilk anından itibaren kültürün maddi ve manevi unsurlarında 

yaşanan gelişmeler toplumsal değişmeyi beraberinde getirmiştir. İnsanlık 
tarihi ilkellikten modernliğe doğru bir değişme seyri gösterir. 

Toplumsal değişme “sosyal yapıdaki maddi, manevi ve karışık haldeki unsur ve 
güçlerde görülen her türlü farklılaşma” (Akyüz, 1991: 268) ya da “toplumsal yapının 
ve onu oluşturan ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların 
değişmesi” (Tezcan, 1985: 211) olarak tanımlanabilir.  Toplumsal değişme 
temelinde özellikle teknolojik etkenlerin bulunduğu, insanlar arası ilişkilerin 
değişmesidir (Kongar, 2006: 23). Toplumda meydana gelen değişmeler o 
toplumun kültürel ve sosyal yapısı içerisinde meydana gelir. Toplumsal 
değişmeyi kültürdeki değişmelerden ayırmak mümkün değildir. Bu bağlamda 
toplumda meydana gelen tüm değişmeleri sosyo-kültürel değişme olarak 
değerlendirebiliriz. 

Toplum kurumlardan oluşan bir yapıdır. Toplumun yapısı toplumsal 
kurumların belirlediği ilişkilerdir. Toplumsal değişme ise toplumun yapısı 
içerisindeki kurumlar arası ilişki biçimlerinin farklılaşmasıdır (Kongar, 2006: 
56). Farklılaşmayı sağlayan toplumsal yapı ve sistem içerisinde davranışların 
ve davranış şekillerinin belirleyicisi konumunda bulunan norm ve değerlerin 
sürekli değişmesinden kaynaklanır. Bu değişme her kurumda aynı olmadığı 
gibi açık ve kesin olmayabilir. Aynı şekilde değişmenin hızı ve yönü devirlere 
göre farklılık gösterir (Tezcan, 1985: 211). Bunun yanında toplumsal değişme 
ilerleme kadar gerileme tarzında da olabilir. Her iki durumda değişmeyi ifade 
eder. Aynı zamanda toplumsal değişme ile ilgili algısal farklılıklarda mevcuttur. 
Bir fert için gelişme olarak algılanan bir reform diğer fertler için bir gerileme 
olabilir (Kurtkan, 1976: 272). Değişme ister gelişme isterse de gerileme olarak 
algılansın değişmenin kendisi zorunludur. Yani toplumsal yapılar ve kurumlar 
arası ilişkiler sürekli bir değişim halindedir. Bu değişim bazen hızlı bazen 
de yavaş olabilir. Değişimin hızlı yaşandığı dönemler genellikle devrim ve 
rejim değişikliklerinin olduğu dönemlerdir (Eskicumalı, 2014: 110). Sonuç 
olarak sosyo-kültürel yapı içerisinde görülen siyasi, ekonomik, teknolojik vb. 
değişmeler bazen hızlı bazen yavaş şekilde kaçınılmaz olarak yaşanmaktadır.  

Tüm toplumların doğal olarak değişim süreci geçirdiğinden bahsedilmişti. 
Bu değişim süreci nüfus, kaynaklar, ekonomi, politika gibi etkenlerle olduğu 



78    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

kadar bunların etkileşimi ile ortaya çıkan dinamik ve karmaşık bir yapıdadır. 
Değişim sürekli, farklı alanlarda ve birbirine bağlantılı olarak devam etmektedir. 
Bu toplumsal yapı ve sistemlerin, davranış kalıplarının ve toplum normlarının 
sürekli değişme halinde olduğu anlamına gelir (Erol, 2011: 110-111). Bu 
değişme dar bir alanda olabileceği gibi belli alanlarda ortaya çıkan genel bir 
farklılaşma olabilir. Değişme süreçleri genellikle derinlik, genişlik, hız, şekil 
ve amaç bakımından değerlendirilir. Değişme çeşitleri olan evrim, ilerleme, 
devrim, çöküş, yozlaşma, başkalaşma, kalkınma gibi kavramlar değişmenin 
baskın olan unsuruna göre şekillenir

(Akyüz, 1992: 269).  İçinde bulunduğumuz modern dünyada toplumsal 
siyasal ve kültürel değişmelerin yoğun yaşandığı dinamik bir süreç içindedir. 
Bu sürekli değişimin kaynağı koydukları yasalar ve uyguladıkları politikalar 
ile hükümetler, örgütlenmiş yurttaşların meydana getirdiği toplumsal hareketler, 
bir kültürün başka bir kültür üzerine yayılması, kuraklık gibi çevresel faktörler, 
siyasi yapı ve üstünlük değişiklikleri veya teknolojideki gelişmeler olabilir 
(Marshall, 1999: 136). Toplumsal değişme inanç, değer, tutum, ekonomik yapı, 
nüfus, statü, rol, üretim ve tüketim ilişkileri, aile, cinsel tutum ve davranışlar, 
dil, din, sanat, şahsiyet yapıları, gelenek ve görenekler, teknoloji ve eğitim 
gibi çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Tüm alanlarda meydana 
gelen değişmelerin ortak noktası ise bu değişmelerin kendiliğinden meydana 
gelmemesidir (Menteşe, 2013: 43-44). Toplumsal değişmenin en önemli faktörü 
insandır. Bu değişmeler genel olarak yaratıcı ve donanımlı insanlar tarafından 
başlatılır. İster ekonomi ister siyasi isterse de teknolojik alanda olsun değişmenin 
kaynağı toplumda önde gelen, yaratıcı ve donanımlı insanlar olmaktadır. Eğitim 
bu noktada devreye giren bir olgudur. 

3. Değişme ve Eğitim

Eğitim ve toplumsal değişme karşılıklı olarak etkileşim halinde bulunurlar. 
Toplumda meydana gelen değişmeler eğitimi belli bir yönde değiştirdiği gibi 
eğitim de toplumda planlı ve istenen yönde değişme sağlanması için bir araç 
görevi görür. Yani eğitimde başlatılan bir değişme toplumsal yapının diğer 
parçalarının değişmesini sağladığı gibi eğitim kendisi de sürekli olarak bir 
değişim halindedir (Tezcan, 1985: 213).  Eğitim toplumsal bir süreçtir ve birey 
eğitim hayatı boyunca içinde yaşadığı toplumun değer ve normlarını öğrenir. Bu 
yönü ile düşünüldüğünde toplumsal değişmenin olumlu veya olumsuz yönde 
istikamet bulmasında eğitimin önemli bir payı vardır. 
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Toplumsal değişme genel olarak fizik çevre, biyolojik şartlar, teknolojik 
düzen ve kültürel nizam etkisi altında ortaya çıkar (Maclver ve Page, 1971: 
513-518 akt: Kurtkan, 1976: 285). Fiziki çevrede meydana gelen değişikler 
toplumu doğrudan etkiler. Eğitim yoluyla hareket imkânlarının çok olduğu 
ve kültürün nesilden nesile zenginleşerek aktarıldığı bir toplumda, manevi 
kültür fiziki çerçeveye göre daha etkilidir. Toplumsal değişmenin önemli bir 
tetikleyicisi olan teknoloji ve insanın içinde yaşadığı topluma uyum sağlamasını, 
toplumun istediği kişiliğe sahip olması, kültürel değerlerle manevi kimliğin 
gelişmesini sağlayan kültürel nizam toplumsal değişmeyi sağlaması yönünde 
eğitim sayesinde uzlaştırılır (Kurtkan, 1976: 287). “Eğitim kişiliğin gelişmesine 
yardım eden ve onu esas alan, onu yetişkin yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, 
beceri ve davranışlar elde etmesine yarayan bir süreç” (Tezcan, 1985: 4) olarak 
tanımlanır. Durkheim eğitimi genç kuşakların toplumsallaştırılması

olarak görür. Ona göre eğitimin ahlaki bir amacı vardır. Bu amaç toplumun 
temel ve değerlerinin benimsenerek toplumsallaşmadır. Eğitim toplumun 
kurallarını, toplumsal normları, yapılması istenen ve istenmeyen davranışları 
ve toplumsal değerleri çocuğa aktarır (Tezcan, 1985: 67). Yani Durkheim’de 
eğitim, daha yaşlı kuşakların henüz toplumsal yaşamda hazır hale gelmemiş 
genç kuşaklar üzerindeki toplumsallaştırma eylemi olarak görülebilir (Tezcan, 
1985: 37). Bu da eğitimin toplumsallaştırma yönü ile ilgilidir.

Eğitim toplumsal sistemin devam etmesi için belli işlevleri yerine getiren 
toplumsal bir kurum olarak toplumu oluşturan diğer sistemler ile ilişki içindedir. 
Toplumsal sistem bütün amaçlarını eğitim sistemin yapısı ve işlevlerinde 
gösterir. Bu noktada statik bir toplumda eğitim baskın olarak mevcut kültürel 
mirası olduğu gibi aktarma işlevi görürken dinamik toplumlarda yeni nesilleri 
değişimlere hazırlama rolünü üstlenir (Erol, 2011: 109-110). Toplum ve 
toplumsal yapıyı oluşturan alt sistemler hem kendini korumasını sağlayan statik 
unsurlardan hem de değişmeyi sağlayan dinamik unsurlardan meydana gelir. 
Toplumun temel özelliği ise hangi unsurun baskın olup olmadığı ile ilgilidir. 
Dinamik unsurları baskın olan toplumlar değişmeye daha yatkın iken statik 
unsurları daha baskın olan toplumlar daha durağan bir özellik gösterir (Ogburn, 
1969: 105-106 akt: Akyüz, 1991: 268). 

Sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi faktörlerin bileşkesi olan eğitim, 
iradi unsurlarla ortaya çıkar.  Eğitimin bu iradi özelliği planlı ve programlı bir 
sosyal değişme için en önemli araçtır. Eğitim sayesinde yeni toplum ve insan 
modeli oluşturulabilir. İnsan gelişmesini sağlayan eğitim aynı zamanda insanın 
paylaştığı maddi manevi değerlerinde değişmesini sağlar. Eğitim bu noktada 
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kültürel anlamda da değişimi ortaya çıkarır.  Eğitim aynı zamanda toplumun 
çeşitli parçalarının farklılaşması sonucu ilişkilerin değişmesi anlamına gelen 
sosyal hareketlilik, sosyal rol ve statüleri değiştirerek toplumsal değişmeyi 
başlamasına yardımcı olur (Akyüz, 1992: 279-281). Bahsedilen planlı ve 
programlı değişme şekilleri genellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler 
tarafından uygulanır. Gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden faydalanarak gelişme 
planlayan bu ülkeler genellikle bilimsel gelişmeler, insan hakları ve teknoloji 
transfer ederler. Bu noktada planlı değişmenin bir vasıtası konumunda olan 
eğitimin yapısı kendini gelişmelere uyarlarken, bu değişmelerin yapısallaşmasını 
sağlayacak şekilde değişime ayak uydurmalıdır (Akyüz, 1991: 270). Türk 
devrimi örneğinde olduğu gibi eğitim kurumlarının yapı ve programlarındaki 
meydana gelen değişmeler toplumdaki diğer politik, sosyal, kültürel ve 
ekonomik reformlarla paralel olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda eğitim Türk 
toplumundaki önemli sosyal değişmelerin başlatıcısı olarak modernleşme, 
kalkınma ve çağdaşlaşma aracı konumundadır (Eskicumalı, 2014: 110).

Toplumsal değişme bağlamında eğitim, tutucu ve yaratıcı olarak iki işlev 
görür.  Eğitimin tutucu işlevi toplumun kültürel değerlerini ve toplumsal davranış 
örneklerinin genç nesillere aktararak toplumsal uyumu ve geleneksel hayat 
biçimini korumaktır. Eğitimin yaratıcı işlevi ise eleştirici, yaratıcı, yeni buluşlar 
yapan ve toplumsal değişmeyi başlatmayı arzulayan bireyler yetiştirmektedir. 
Okullar yenilikçi bireyler yetiştirerek toplumsal değişmeye katkıda bulunurlar. 
Eğitimin karşıt görünen bu iki işlevide özellikle demokratik toplumlarda 
toplumsal hayat için önemli işlevlerdir. İlki toplumsal uyumu sağlarken diğeri 
toplumsal gelişmeye katkı sağlar (Tezcan, 1985: 212-213). Toplumsal değişme, 
genellikle toplumun önde gelen insanları tarafından başlatılan bir süreçtir. Eğitim 
ise bu değişmeyi başlatan, yayan, hızlandıran ve güçlendiren bir araç özelliği 
gösterir. Eğitim aynı zamanda bu sosyal değişmelerin temelini oluşturabilir. 
Eğitim bir yanda pozitif toplum değerlerini aktarırken diğer taraftan eleştirici 
ve hür düşüncenin temellerini atarak toplumsal değişmeyi hazırlayıcısı olabilir 
(Menteşe, 2013: 46). İyi planlanmış bir eğitim sistemi özellikle demokratik 
toplumlarda toplumsal değişmeyi başlatır. Eğitimin toplumsal değişmeyi 
başlatmadaki en önemli özelliği ise yaratıcı bireyler yetiştirmesidir. Eleştirel 
ve özgür davranışın teşvik edildiği iyi bir eğitim alarak yetişmiş yaratıcı ve 
donanımlı bireyler toplumsal değişmenin ana faktörüdür.

İyi bir eğitim sistemi hâlihazırdaki değerleri korumak ve aktarmak işlevi 
yanında yenilik ve yaratıcılığı teşvik eden bir yapıda olması gerekir. Modern 
toplumlar, toplumu yönlendirecek yeni buluşlar ve keşifler yapacak yaratıcı 
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insanlara ihtiyaç duyar. Bu durum Eğitim sistemlerinin yaratıcı bireyler 
yetiştirmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu geleneksel bilgilerin yanında 
yaratıcılığı teşvik ederek toplumsal değişmeyi hızlandıracak ve toplumsal 
yapının bu yeni görüş ve değerler doğrultusunda değişmesini sağlayacak yeni 
bilgi ve değerlerin öğretilmesi anlamındadır (Eskicumalı, 2014: 110). Sonuçta 
toplumların kendi yapısı içerisinde değişimi hazırlayacak ve başlatacak etkenlere 
ihtiyacı vardır. Toplumsal değişme neden sonuç ilişkisi içerisinde ortaya çıkar. 
Toplumsal değişmede bağlamında ise eğitimimin nedensellik işlevinin özü 
ise yaratıcılık ve yaratıcı bireylerdir. Yaratıcı bireyler toplumsal değişmenin 
başlatıcısı konumundadır ve onları yetiştiren eğitim değişme için önemli bir 
işlevi yerine getirmektedir. Bu noktada eğitim bu işlevi geleneksel ve tutucu 
toplumların baskı unsurunu azaltarak özgür, entelektüel, yenilikçi ve yaratıcı 
bireyler yetiştirmek suretiyle yapmaktadır (Sağ, 2003: 13-14).

Eğitim kültürel mirasın birikimi ve aktarımı sağlama ve birey yetiştirme 
bir işlevini “okul” olarak adlandırılan eğitim kurumları aracılığıyla yapar 
(Tezcan, 1985: 66,221). Eğitim kurumlarının sosyal değişmeye katkı sağlama 
özelliği diğer sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarla paralel olarak ilerleyen bir 
süreçtir. Bu durum eğitim kurumunun toplumsal değişmeyi meydana getirme 
potansiyeline sınırlar getirir (Eskicumalı, 2014: 110). Toplumsal değişmenin 
kaynağı mülkiyet, hukuk,

aile, din, akrabalık, iş ve eğitim gibi kurumlarda meydana gelen farklılaşmalardır. 
Bu kurumların herhangi birinde meydana gelen değişim kaçınılmaz olarak toplumsal 
yapının diğer bütün alanlarında değişim meydana getirir. Bu bir kurumdaki değişikliğin 
toplumsal yapının tamamında değişiklik meydana getirdiği anlamına gelir. Bu noktada 
toplumsal kurumlar açısından bakıldığı zaman diğer kurumları etkilemeden sadece tek bir 
kurumun kendi sınırları içerisinde değişiklik olması olanaksızdır (Başaran, 2007:141). 
Eğitim kurumunda başlatılan bir değişim bazen diğer kurumlarda karşılık bulmayabilir 
ya da değişme hızı bağlamında aynı değişme hızı yakalanamayabilir. Değişimin sağlıklı 
olarak meydana gelmesi için tüm kurumlar arasında bir uyumluluk gerekir. Bu eğitim ya 
da diğer bir kurumun değişim noktasında tek başına değerlendirilemeyeceği anlamına 
gelir. Bu durum değişme bağlamında toplumsal kurumların sınırlılıklarına gönderme 
yapar.

Sonuç olarak eğitim kurumunun sosyal değişmenin başlatıcı ve hızlandırıcı 
özelliğinin yanında değişen sosyo-ekonomik ve politik şartlara uyum sağlamayı 
kolaylaştıracak bilgi, beceri ve donanım kazandırma özelliği vardır. Eğitim 
ayrıca eski kültürel ve ideolojik düşünceleri yeni değerler ile değiştirecek bir 
güce sahiptir. Eğitimin toplumun normlarını, değerlerini aktarma ve bireylerin 
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toplumsal kurumlara uyumunu sağlama işlevinin yanında, bu yapının değişmesini 
sağlayacak özgürlükçü yanı da vardır (Eskicumalı, 2014: 122-123). Toplumsal 
değişme bağlamında eğitim mevcut değerleri aktarma ve toplum değerleri ile 
bireyi toplumsallaştırma işlevi ile ilk bakışta bir çatışma gibi görünen mevcut 
değerleri değiştirecek bireyleri yetiştirerek değişmeyi başlatan ve değişmeye 
hız kazandıran özellik taşır. Bu noktada değişme açısından bakıldığı zaman 
“yaratıcı insan” kavramı ön plana çıkmaktadır. Yaratıcı insanda kastedilen 
toplumu değiştirme ve yönlendirme potansiyeline sahip insan anlaşılmaktadır. 
Bu bağlamda eğitim sisteminin toplumsal değişmedeki en önemli katkısı 
yaratıcı bireyler yetiştirme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Toplumsal değişim 
bağlamında yaratıcı bireyler yetiştirmeyi eğitim görüşlerinin temeline alan 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun görüşleri, toplumsal değişim ve eğitim konularını 
anlamak açısından önem arz etmektedir.

4. İsmail Hakkı Baltacıoğlu Hayatı ve Eğitim Görüşleri

Baltacıoğlu 1900’ler ve 1945’ler arasında meydana gelen eğitim 
reformlarının en büyük temsilcisidir. Onun eğitim hakkındaki görüşleri derin ve 
kapsamlıdır. Baltacıoğlu’nun eğitim reformlarındaki amacı geleneksel eğitimi 
köklü değişimden geçirerek çağa uygun yeni eğitim metotları yaratarak ‘yeni 
adamlar’ yetiştirmektir (Aytaç, 1978: 6). Baltacıoğlu kendinden sonra gelen 
nesillerin pedagojik çalışmaları için bir referans noktasıdır. Her ne kadar orijinal 
görüşünü takip eden bir ekol olmasa da O’nun 

mektepçiliği ilk öğretmen okulları ve pedagoji öğretmenlerin yetişmesine 
vesile olmuştur (Ülken, 2018: 680).

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1886’da Mucurlu Baltacıoğlu İbrahim Ethem ve 
Düzceli Hamdune Hanım’ın oğulları olarak İstanbul Cihangir’de dünyaya geldi. 
Dört buçuk yaşında eğitim hayatına başlayan Baltacıoğlu sırasıyla Sirkeli Mescit 
Mahallesindeki Mahalle Mektebi, Kabataşt’aki Şemsülmekatip, Firuzağa’daki 
Meşrikifüyuzat ve son olarak Kışlaarkası Mektebini 1899’da tamamlayarak 
ilköğrenimini bitirmiştir. Bu mektepler onun düşünce bir etki bırakmamıştır. 
Baltacıoğlu’nun eğitim görüşlerinin şekillenmesi ortaokul dönemine rastlar. 
Kendi ifadesiyle Salıpazarı’ndaki Fevziye mektebi gerek okuldaki fikri şartların 
yetersizliği gerekse eğitim kadrolarının ehliyetsiz kişilerden oluşması onun 
eğitim hayatının en kötü dönemidir. Bu okul o’nun “Talim ve Terbiyede İnkılap” 
eserinin kaynağıdır. Ayrıca Baltacıoğlu’nun sanat, tiyatro ve bahçıvanlıkla ilgili 
görüşleri bu okulda şekillenmiştir (Tozlu, 1989: 1-4, Baltacıoğlu, 1998). 
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Baltacıoğlu 1903 yılında Vefa İdadi ’sinden mezun olmuştur. Bu devre 
O’nun Rousseau, Bergson ve Durkheim’den etkilendiği dönemdir (Aytaç, 1984: 
237). Baltacıoğlu daha sonra Darülfunun-i Osmanlı Ulum-i Terbiye şubesine 
kaydolmuştur. Okula devam ettiği sırada Divanı Hümayun Defteri Kaleminde, 
Tuğrakeş Kaleminde çırağ, Maarif Nezareti Mektubi Kalemi ve Tophane-i 
Amire Meclis-i Harbiye Kaleminde memur olarak görev yapmıştır (Aytaç, 
1984: 237, Tozlu, 1989: 5-6).

Baltacıoğlu hocalığa 1908 yılında Darulmuallim-i İptidaiye’de hat hocası 
olarak başlamıştır. Daha sonra öğretim metodu öğretmenliğine atanan Baltacıoğlu 
devlet tarafından pedagoji ve elişi konularında incelemelerde bulunmak üzere 
Fransa’ya “Ecole Normale de la Seine” ilk öğretmen okuluna gönderilir. Altı ay 
sonra İngiltere’ye Dr. Cecile Reddie’nin kurduğu ve tabiatın hemen hemen bütün 
imkânlarının bulunduğu Abostholme adlı reform okuluna sonrasında benzer bir 
okul olan New Scholl’da incelemelerde bulunmuştur.. Bu ona insan yetiştirmede 
gerçek çevrenin kuvvetine inanma ve nazari bilgiye olduğundan fazla değer 
vermeme hususunu kazandırmıştır (Tozlu, 1989: 7-8, Baltacıoğlu, 1998: 105-
120). Sonrasında Brüksel, Fransa ve Almanya ‘da bulunan Baltacıoğlu özellikle 
Almanya’daki Waldschule okulundaki dersliklerin laboratuvar gibi olması ve 
birer iş odası şeklinde dizayn edilmesinden etkilenmiştir (Aytaç, 1984: 238).

1912’de yurda dönen Baltacıoğlu Darulmuallimat’taki görevine tekrar 
başlamıştır. Daha sonrasında Darülfünunda Usul-ü Tedrisat ve Tatbik Dersleri 
ve İlm-i Terbiye ve Terbiyeevi İçtimaiyat dersleri vermiştir. Baltacıoğlu sırasıyla 
Milli Talim ve Terbiye Cemiyetinde Genel Sekreter, Tedrisatı Taliye Müdürü 
Umumiliği, Tedrisati Aliye Müdürü 

Umumiliği ve Maarif Nezareti Heyeti Teftişiye Müdürü Umumiliği 
görevlerini yapmıştır. Aralarında müderrislik ve dekanlığın bulunduğu birçok 
görevden sonra Baltacıoğlu 1933 yılında üniversite reformu sonunda kadrosunu 
kaybetmiştir. Bu dönemde “Yeni Adam dergisini çıkaran Baltacıoğlu Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kurucusu olarak üniversiteye geri 
dönmüştür.1942 Afyon ve 1946’da Kırşehir’den milletvekili seçilen Baltacıoğlu 
yeni adam dergisini çıkarmaya devam etmiş ve 1978’te Ankara’da vefat etmiştir 
(Aytaç, 1984: 238-239, Tozlu, 1989: 13-25, Baltacıoğlu, 1998).

I. Meşrutiyet döneminde yetişen Baltacıoğlu’nun ailesi devletin üst 
kademesinde yer almamasına rağmen özellikle II. Abdülhamit dönemimde 
çoğalan Batı tipindeki okullarda eğitim alma şansı yakalamıştır. Bu o’nu 
dönemin halk içinden çıkıp hızla yükselen insanlarına tipik bir örnek yapmıştır. 
Baltacıoğlu Osmanlı ve Cumhuriyet arasında bir bağlantı olmuştur. Batı’daki 
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gördüğü yeniliklerden etkilenen Baltacıoğlu Türk eğitim sistemini eleştirmiştir. 
Eğitim sistemindeki yeniliğin topyekûn olmasını savunan Baltacıoğlu ezbere 
dayanan mevcut sistemin yetersizliğini ifade etmiştir. Baltacıoğlu aynı zamanda 
değerlere bağlı ve toplum hayatına uyumlu bireyler yetiştirmenin önemine 
vurgu yapmıştır (Kadıoğlu ve Akyol, 2016: 15-16).

Baltacıoğlu’nun sosyal hayata dair görüşleri yurtdışında J. J. Rousseau, 
E. Durkheim ve H. Bergson’dan, Türkiye’de ise sosyolojinin kurucusu olarak 
görülen Ziya Gökalp’ten etkilenerek gelişmiştir. Bu anlamda Baltacıoğlu Türk 
sosyolojisi açısından Gökalp’ten sonra Durkheim ekolünün önemli bir temsilcisi 
konumundadır.  Baltacıoğlu ülkedeki toplumsal sorunlar üzerine eğilmiş ve 
bu sorunların çözümünde bilimsel bakış açısı geliştirmek istemiştir. Ayrıca bu 
düşüncelerinde etkili olan bu düşünürlere hayranlığını her fırsatta dile getirmiştir 
(Güngör, 2008: 55). Baltacıoğlu’nun düşüncelerinde Türklük ön plana çıkar. O, 
Gökalp’in açıp fakat sonuna kadar götürmediği yolu tamamlamak istemiştir 
(Baltacıoğlu, 1994: 18).

Baltacıoğlu’nun fikirleri ülkede meydana gelen değişim ve dönüşümlerden 
de etkilenmiştir. Onun temel düşünce sistemi ise II. Meşrutiyet döneminde 
şekillenmiştir. Baltacıoğlu’nun eğitim hakkındaki görüşleri bireyci olarak başlar 
ve sosyal biçimde devam eder. Baltacıoğlu Talim ve Tebriyede İnkılap eserinde 
geleneksel sistemi eleştirirken İçtimai Mektep eserinde yeni eğitim sistemini 
ortaya koymuştur (Aytaç, 1978: 6). Baltacıoğlu’nun ortaya koymaya çalıştığı 
eğitim sitemi ile hayatı benzerlik göstermektedir. 0nun fikirleri hayatının bir 
yansımasıdır.  Baltacıoğlu sanat, eğitim, din, toplum, felsefe gibi birçok alanda 
ortaya koyduğu fikirlerle Cumhuriyet dönemi toplum hayatını etkilemeyi 
başarmıştır (Savaş, 2011: 46).

Baltacıoğlu eğitimi bir “şahsiyet pedagojisi” olarak ele alır. Ona göre 
eğitim bir teori değil bir olgudur. Eğitim olgusu psikolojik ve sosyolojik 

olarak temellendirilir. Buna göre eğitim sosyal gerçekliğe bağlı sosyal bir 
zorunluluk özelliği gösteren sosyal olgudur. Eğitim bireyi sosyalleştirir ve ona 
sosyal bir kişilik kazandırır. Bu niteliği kazandırmayan her eğitim işe yaramaz 
bir faaliyettir (Aytaç, 1978: 6-7). Baltacıoğlu’na göre dil, din ve sanat kurumları 
toplumun geleneğini oluşturur. Eğitim inkılabı bir zihniyet inkılabıdır. Bu 
inkılapla değişmesi istenen hayat yalnızca terbiye tedris hayatı değil bütün bir 
insanlığın hayatıdır. Çünkü insanoğlunun her devrinde eğitimin müdafaa ettiği 
tipler yalnız terbiye tipleri değil bütün devrin düşünce tarzıdır. Baltacıoğlu’nun 
“Yaşamak	 azminde	 bulunan	 her	 milletin	 tek amacı çocuklarını hayata 
hazırlamak olmalı” ilkesi eğitim hayatı için önemli bir sermayedir. O’na göre 
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bilgi ancak karakterin unsurlarına kuvvet veren ve gelişme sağlayan bir araç 
olduğu zaman önemlidir. Bir nesli hayat hazırlamak ancak şahsiyetlerde sağlam 
karakter sağlanmasıyla olur (Baltacıoğlu, 1995: 15).

Baltacıoğlu tespit ettiği sorunu aydınlarda dolaylı olarak da eğitimcilerde 
görmektedir. Aydınların halktan kopması, yabancı kültürle aşılanması, kendi 
kültürünü üstün görememesi sorunun ana kaynağıdır.  Çözüm ise kendine 
yani Türk’e dönmektir. Ona göre Türk değişmeyen cevher yani gelenektir 
(Baltacıoğlu, 1994: 20). Baltacıoğlu problemleri sanat, felsefe, halk ve 
pedagoji olarak 4 başlıkta ele almaktadır. Bu noktada sanattaki problem resim, 
mimari, tiyatro vs. sanatları Avrupai olması ve bizden bir şeyler taşımamasıdır. 
Felsefe problemi ise benzer şekilde Yunan, Arap ve Avrupa’dan alınan felsefe 
kırıntılarının halkta karşılığı olmamasıdır. Halk problemi ise kültürün halk ve 
aydınlar arası farklı olması ve aydınların kültür yaratma çabalıdır. O’na göre 
kültürü halk yaratır. Araştırmamızın temel noktası olan pedagoji sorunu ise 
temelde kendimize ait bir eğitim sistemimizin olamaması ve sürekli ithal eğitim 
sistemlerinin uygulanmasıdır (Baltacıoğlu, 1994: 22).

5. Baltacıoğlu’nda Eğitim ve Eğitim Metotları

Eğitim birinci derecede fertteki karakter, azim ve teşebbüs gibi melekeleri 
geliştirmek ve ferdi hayatta başarılı olacak şekilde yetiştirme faaliyetidir. Bu 
amaç için zekâ, akıl ve hafızanın yanında beden, duygu ve azim gibi ruhi ve fiziki 
kuvvetlerinde işlenmesi gerekir (Tozlu, 1989: 108). Bu anlamda teorik yerine 
uygulamalı eğitime önem veren Baltacıoğlu’nun İngiliz Anglosakson eğitim 
sistemi ilgisini çekmiştir. Diğer kurumlar sürekli değişmesine rağmen gelenek 
değişmez. Bu üç kurum diğer kurumları birleştirmekte ve birbirini tamamlayarak 
toplumsal bütünü oluşturmaktadır. Bu anlamda gelenek toplumun bel kemiğidir. 
Sonuç olarak toplumsal değişmeye karşı en etkin direniş gelenekten gelir. 
Değişen moda, teknik, hukuk kuralları, bir kısım görenek, fikirler vb. gibi dış 
unsurlardır. Fakat bu değişmeler üzerinde sürüp giden toplumsal uzvi yapı yani 
milletin kişiliği geleneklerinden gelir (Ülken, 2018: 673). 

Baltacıoğlu Durkheim sosyolojisini Bergson metafiziği ile uzlaştırarak 
yeni bir eğitim felsefesi akımı oluşturmak istemiştir. Ona göre eğitimde ileri 
sürülen zihinci, iradeci, kişici teoriler sorunu çözmez. Bu çocuğu pasifleştir, 
oysa çocuk kişiliğini kendinde bulur ve eğilimleri, kabiliyetleri yaşadıkça 
gelişir. Yani çocuğa dışarıdan bir şey verilmez. Çocuk yaşadıkça öğrenir. Çocuk 
spontane olarak öğrenirken aynı zamanda bir zümreye mensupluk bakımından 
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müesseseleşmelidir1. Çocuk denemeleriyle öğrenirken eğitim çocuğun 
yeteneklerini geliştirmektedir. Bu anlamda öğrenme bir yandan ruhun spontane 
olarak gelişmesi diğer yandan da toplum olarak müesseseleşmedir. Baltacıoğlu 
ayrıca gençliğine tesir eden Rousseau’nun hürriyetçi ve kendiliğinden eğitim 
düşüncesinden önce üretici okul sonra Durkheim’in etkisiyle sıyrılmış olmasına 
rağmen “çocuğun yaratıcılığı” fikrinden vazgeçmemiştir (Ülken,2001: 104).

Baltacıoğlu eğitim 5 ana ilkede inceler. Birinci ilke şahsiyet (kişilik) ilkesi 
eğitimdeki amacın gerçek kişiler yaratmak olduğunu kabulüdür. Eğitimli kişi 
dış ortam karşısında şahsiyet gösteren ve sosyal tepkileri anlamında hazırlanmış 
kişidir. Eğitimde şahsiyet kazanmak yurttaşlık bilinci ve meslek edinmeyle 
ortaya çıkar. Bu anlamda eğitim sadece bilgi veren bir nitelikten çok bireye 
kişilik kazandıran bir nitelikte olmalıdır (Aytaç, 1978: 7, Baltacıoğlu, 1942: 
24-25).

İkinci ilke muhit (ortam) ilkesi eğitimin gerçek ortamlarda gerçekleşmesi 
gerektiğini ifade eder. Eğitim hem maddi hem ahlaki melekeler kazandırmalıdır. 
Kişi bu melekeleri ancak bir cemiyet içerisinde kazanabilir. İster âlim isterse 
de bahçıvan olsun kişi ancak mesleğinin ortamında bu melekeleri kazanabilir 
(Baltacıoğlu, 1942: 24-25). Sonuç olarak eğitimin yapıldığı toplumsal bir kurum 
olan okullar gerçek hayata uygun olacak ve kişiye yapacağı mesleğin ortamını 
oluşturacak niteliğe getirilmelidir. 

Üçüncü ilke olan travay (çalışma) ilkesi ilk iki ilkenin tamamlayıcısı 
niteliktedir. Yani gerçek kimseler gerçek ortamlarda gerçek bir çalışma yaparak 
yetiştirebilir. Eğitimde kişi kendi tecrübelerini kendisi yapmaya, kendi işini 
kendi kuvvetiyle görmeye mecburdur. Verilecek hiçbir eğitim 

kişinin kendi şahsiyet ve tecrübesi sonucu oluşan kanaatinin yerini tutamaz  
(Aytaç, 1978: 6-7, Baltacıoğlu, 1942: 34). 

Eğitimdeki dördüncü ilke ise randıman(verimlilik) ilkesidir. Bu ilke 
çalışma ilkesinin temelini oluşturur. Gerçek bir çalışma gerçek bir eser ortaya 
koymalıdır. Bu bağlamda gerçek verimlilik ortaya konmuş sosyal bir eserdir. 
Bu anlamda eğitim insanı gerçek hayatta, gerçek bir çalışma ile gerçek bir 
eser verecek şekilde yetiştirmelidir. Verimlilik prensibinin esası öğrencinin 

1  Bergson’a göre çocuk yaratıcı bir varlıktır. Çocuk oyunda, atölyede, sıra başında ve günlük işlerinde 
kendine öğretileni yapmaz, deliyle ve kafasıyla işlediği sırada öğrenir. Yani çocuğun eğitimdeki kazançları 
kendiliğinden bir işleyişin eseridir. Bu anlayışa göre Yüzme yüzmenin nasıl olacağını anlatarak değil yüzerek 
öğrenilir. Bergson küçüklükten erişkinliğe gelinceye kadar geçirilen bütün merhalelerde bu yaratıcı görür ve 
onun öteki cephesini müesseseleşme olarak adlandırılır. (Ülken,2001: 104). Bu noktada Baltacığlu eğitimin 
gayesini düşünme, duyma ve isteme tarzı değil umumi ve mesleki müessese olarak tanımlar (Baltacıoğlu, 
1942: 22). Müesseseleşme yani “kurumsallaştırmak” fikri psikolojik bir ifadeyle “fonksiyonlaştırmak” 
anlamında kullanılmaktadır. 
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faaliyetine sosyal bir mahiyet kazandırmaktır. Bu mahiyet sadece iş ve teknik 
anlamda değil öğrencinin sosyal hayatının tüm yönlerine hitap edecek şekilde 
olmalıdır (Baltacıoğlu, 1942: 35-39). Adam ancak kültür, teknik çevreleri içinde 
yaşayarak sosyal randımanlar vererek yetişebilir (Baltacıoğlu, 1964: 121). 

Eğitimdeki son ilke ise inisiyasyon (başlatma) ilkesidir. Bu ilke bir eğitim 
kurumu olan okulun kısıtlı mekânı ve kısa zamanı içerisinde bireyin gerçek 
hayata hazırlanması için yapılması gerekenlerin ne olduğu ve sağlanması 
gereken koşullar ile ilgili ilkedir (Aytaç, 1978: 7). Çocuklara okul çevresinde 
yaptırılması mümkün olan şeylerin tamamı inisiyasyon ilkesidir. Eğitimin amacı 
hayatı yaşamak değildir, eğitimin vazifesi hayata hazırlamaktır. Bu anlamda 
eğitim sadece bir başlatmadır. İnisiyasyon ilkesi eğitimin bazı ana ilkelerini 
başlatıp gerisini hayata bırakması ve çocuğun tecrübe ile öğrenmesi anlamında 
düşünülebilir (Baltacıoğlu, 1942: 39-41). Bu bağlamda “adam yetiştiricilerin 
işi insanları kültürleştirmeye sosyalleşmeye başlatmaktır” (Baltacıoğlu, 1964: 
127). Baltacıoğlu bu görüşünü beş ilke çerçevesinde ele almıştır. 

1. Eğitim insana bilginin yanında kişilikte kazandırmalıdır
2. Kişilik gerçek ortamda oluştuğu için okullarda buna uygun olmalıdır
3. Okullar gerçek yaşamdaki çalışma ilklerine göre düzenlenmelidir. 
4. Okullarda gerçek çalışma şartlarındaki verimlilik esas alınmalıdır
5. Eğitimin görevi kişiyi gerçek yaşama hazırlamak (Tezcan, 1985: 30).  

Bu bağlamda değerlendirildiği zaman Baltacıoğlu’nun eğitim anlayışının üretici 
ve kişilikli insan yetiştirme üzerine odaklandığı söylenebilir. 

Baltacıoğlu’nda bu üretici ve kişilikli birey “yeni adam” olarak ifade 
edilir. Eğitimin amacı yeni adamlar yetiştirmektir. Bu yeni adamlar toplumsal 
hayata uygun olan “adam”dır. “Millet adamı ve meslek adamı”dır. Bu bağlamda 
eğitimin amacı muayyen ve şahsi bir mevzu meydana getirmektir. Öncelikle 
siyasi, ahlaki, lisani vazifeleri sonrasında ise asker, marangoz, mühendis, âlim 
vb. vazifeleri yapmaya muktedir olan bir şahsiyet kazandırmaktır. Yani eğitim 
öncelikle bir vatandaş sonrasında ise bir meslek erbabı yetiştirir. Ahlak sahibi 
insan bir aile ve Devlet 

Zümresine sahip insandır. Oturmasını kalkmasını, güzel konuşmasını, 
güzel davranmasını bildiği kadar mesleğinde erbap olan insandır. Bu eğitimin 
hazırlama, alıştırma, yetiştirme gayesinde öte de eğitimin müesseseleşmesidir 
(Baltacıoğlu, 1942: 21). 

Baltacıoğlu sadece eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda değil, aynı 
zamanda eğitim tarihimiz ile de yakından ilgilenmiştir. Türk eğitim sistemimin 
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değişim aşamalarını 4 devir üzerinden inceler. Birinci devir kitabın başrolde 
oluğu ve “nassa” dayalı eğitimin benimsendiği görüşün hâkim olduğu “teokratik 
devir” olarak da adlandırılan 1908’e kadar olan aşamadır. İkinci devir ise 1908 
inkılabı ile başlayan eklektik devirdir. Bu devirde İslami kurallar ile Laik 
kurallar bir aradadır. Üçüncü devir gerçek iş hayatının eğitimde başlamış olduğu 
realizm devridir. Dördüncü devir ise pedagoji devirlerinin en mükemmeli olarak 
adlandırdığı “İçtimai Mektep devri” aşamasıdır. Bu aşamanın ana karakteri ayrı 
bir kültür ve iş dersinin olmadığı, kültüründe işinde içinde olduğu bir sosyal 
vazifenin olmasıdır. Bu devrine eğitiminin ana kuralları hür, eşitçi, laik, ahlaki, 
estetik, ilmi ve iktisadi olmalıdır (Tozlu, 1989: 120).

Sadece programlar ve kitaplar üzerinden giden, disiplin ve metodu 
ihmal eden, hafızayı dolduran fakat diğer bütün melekeleri hareketsiz ve pasif 
bırakan bir eğitim sistemi yetersizdir. Ezberlemeyi temele alan hafızaya dayalı 
bir metot sadece eğitim-öğretimi değil aynı zamanda gençlerin geleceğini 
ipotek altına alır. Aynı zamanda eti-senin kemiği benim mantığıyla disiplini 
korku ve baskı ile karıştırmış eğitim sistemi bu ipoteği derinleştirmektedir. 
Baltacıoğlu’na göre asıl olan eğitim sistemi hür ve vicdani bir disiplin 
sistemi üzerine kurulandır (Baltacıoğlu, 1995: 15-16). Eğitim genel eğitim 
ve meslek eğitimidir. Baltacıoğlu’na göre genel eğitim herhangi bir konuda, 
işte ve meslekte derinleşme sağlamaz. Genel eğitim ezberlenip hafızaya depo 
edilen bilgilerden oluşur. Zorla ezberlenen bilgiler zamanla unutulur ve insana 
herhangi bir vasıf kazandırmaz. Olması gereken eğitim meslek ve teknik 
eğitimdir (Baltacıoğlu, 1967: 49-51). Baltacıoğlu’na göre adam yetiştirmek 
insanlara milletin kültürünü zamanının tekniğini kazandırmaktır (Baltacıoğlu, 
1964: 100). 

Baltacıoğlu okul morfolojisinin uygun olmadığını savunmaktadır. 
Okullardaki sıralar, kürsüler, sürekli anlatan öğretmenler, pasif bir biçimde 
dinleyen öğrenciler kilise morfolojisini andırmaktadır (Baltacıoğlu, 1967: 49). 
Baltacıoğlu’na göre okullarda bedeni şahsiyetin eğitimi lisani, ilmi, iktisadi 
eğitim kadar önemlidir. Beden şahsiyetinden kasıt bedene sosyal tepkiler 
kazandırmaktır. Sağlık, hareket, zekâ, ilim iktisat, sanat bir bütün halinde 
bedeni şahsiyeti ortaya getirir. Okul yeme, içme, oynama, gezme uyuma, 
spor vs. bağlamında beden şahsiyetini geliştirecek biçimde teşkilatlanmalıdır. 
(Baltacıoğlu, 1942: 219-222). Okul insan sosyal hayatının her yönüne eğilmedir. 
Okuldaki maksat kişiye bir bütün halinde şahsiyet kazandırmaktır. 

Bu bağlam okul ferdin bedeni, ekonomik, teknik, sanat, ilmi ve tarihçi 
şahsiyet kazanmasını sağlamalıdır (Baltacıoğlu, 1942). Bu bağlamda okul 
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geleneksellik ile bağlarını koparmalıdır. Sitem olarak yıllık sınıfların ve ders 
saatlerinin, kitaba ve ezbere bağlı öğrenmenin, ceza ve baskının, eski program ve 
metotları olmadığı bir yapıya kavuşmalıdır (Aytaç, 1978: 89). Baltacıoğlu insan 
yetiştirmek için uygun çevrenin oluşturulması gerektiğini savunur (Baltacıoğlu, 
1964: 101). Sonuç olarak Baltacıoğlu eğitim sisteminde okul gerçek sosyal 
çalışmanın olduğu, üretim ve hayata hazırlama odaklı, işlerliğin ön planda 
olduğu ve demokratik bir kurumdur. 

6. Sonuç

İnsanların bir araya gelerek oluşturdukları toplumlar hem insandan 
etkilenir hem de insanı etkiler. Bu bağlamda toplumda meydana gelen değişmeler 
insanları o yönde değişmeye zorladığı gibi insanda meydana gelen değişmeler 
de bir bütün olarak toplumu değişmeye zorlar. Bu değişimin sosyal, ekonomik, 
teknolojik, kültürel vb. birçok boyutu bulunmaktadır. Anlaşılacağı gibi toplum 
birçok unsurdan oluşan bir yapıdır. Bu unsurlar birbirine bağlı şekilde toplumun 
işleyişini sağlar. Bu unsurların herhangi birinde doğal ya da planlı meydana 
gelen bir değişim toplumun diğer unsurlarını etkileyerek toplumsal değişmeyi 
meydana getirir. 

Toplumsal değişmeyi sağlayan etkenler her toplumda farklılık gösterir. Eğitim 
değişmeyi sağlayan faktörlerden bir tanesidir. Toplumsal değişme ve bu değişmenin 
yönü iyi bir şekilde analiz edilebilirse bu değişmede eğitimin görevi daha iyi 
anlaşılabilir. Bu noktada eğitim kendine yüklenen toplumsal değişmeyi sağlayan 
değerleri toplum üyelerine benimsetme görevini daha iyi yapar. Çünkü toplumun 
benimsediği yeni değerler toplumsal değişmeyi başlatan ve zorlayan en önemli 
etkendir (Başaran, 1994: 80).

Eğitim toplumsal değişme bağlamında yaratıcı ve tutucu olarak ikili bir 
yapı gösterir. Her ne kadar bu ikili yapı çatışma halindeymiş gibi görünse de 
bu ikili yapı birbirini tamamlayarak toplumsal değişmenin sürekliliğini sağlar. 
Tutucu işlev mevcutta bulun toplumsal norm ve değerlerin yeni nesillere aktarım 
işlevidir. Bu işlev toplumun devam etmesinde önem arz eder.  Yaratıcılık işlevi 
ise toplumsal değişmeyi başlatabilecek nitelikte ve donanımda bireylerin 
yetiştirilmesidir. Yaratıcı bireyler toplumsal değişmeyi başlatan en önemli 
unsurlardır. Bu anlamda yaratıcı bireyler yetiştirme işlevini yerine getiren eğitim 
toplumsal değişmenin başat unsurudur. Eğitim aynı zamanda toplumun değişen 
şartlara uyum sağlamasının anahtarıdır. 

Baltacıoğlu’nun pedagoji sisteminin temel amacı yaratıcı bireyler 
yetiştirmektir. Baltacıoğlu bu görüşünü “Benim aradığım pedagoji ne 
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Tanzimat pedagojisi ne meşrutiyet pedagojisi ne de cumhuriyet 
pedagojisidir. Benim aradığım pedagoji atom devrine yakışan yaratıcı insanı, 
yaratıcı Türkü yetiştiren yaratıcı pedagojidir” (Baltacıoğlu, 1964: 6) diyerek 
kurmaya çalıştığı eğitim sistemin yaratıcılığa dayalı olduğunu açıkça ifade eder. 
Gelişmiş kişi toplumun tüm üyeliğine aynı zamanda da toplumu değiştirecek 
yaratıcılık donanımına sahip kişidir (Tezcan, 1981:164). Baltacıoğlu’nun 
görüşlerinden anlaşılacağı üzere eğitim, günümüzü de aşan bir zihniyetle 
hazırlanmalıdır. Sadece dönemin şartlarını ele almak, toplumsal değişmeyi göz 
ardı etmek insanları ve toplumları derinden etkileyebilir. Burada önemli olan 
nasıl bir insan tipi yetiştirileceğine karar vermektir. Baltacıoğlu da bu noktada 
toplumun içinde aktif ve üretken ama kendi kültürel değerlerini de dikkate alan 
bir insan modeli yaratmanın önemini çeşitli açılardan vurgulamıştır. 

Baltacıoğlu eğitimi bir teori değil olgu olarak ele alır. Eğitim olgusuna 
hem toplumsal hem de ruhsal açıdan yaklaşır. Sadece ruhi ve toplumsal verileri 
değil aynı zamanda mevcut eğitim teorilerini analiz eder. Gerçek içerisinde ilmi 
ve bedeni eğitimin nasıl meydana geldiğini inceler.  Bulduğu temel gerçeğin 
kendisidir. Sistem içerisine doğru ya da yanlış olan kendi kendine ortaya çıkar. 
Sonuçta eğitim sisteminin hakikati evrim olarak adlandırılan ana hakikate uygun 
olup olmadığa bağlıdır (Baltacıoğlu, 1942: 10-12). Bu anlamda Baltacıoğlu 
eğitim amacını, zaman modeli metafizikten, kavramdan, idealden değil 
gerçekten alır. Bu gerçek yaşayan insanın kendisidir. Yani eğitim canlı bütün 
bir fonksiyon, ahlaki ve mesleki kişiliklere verilen tepkilerdir. Eğitimin amacı 
sosyal kişiliğine bu kişiliği meydana getiren çeşitli fonksiyonların belirlenmesi 
için incelenecek gerçek ne bir tarif ne de bir kavramdır. Bu gerçek sosyal insan 
ve onun fonksiyonlarıdır (Ülken, 2018: 676).

Baltacıoğlu arzuladığı eğitim sisteminde gerçek değerler ve gerçek insanın 
peşinden koşmuştur. O’na göre eğitimli insan gerçek hayat şartlarında yetişmiş, 
gerçek hayat şartlarına intibak eden yaratıcı bir insandır. Toplumsal değişmenin 
istenen düzeyde ve istenen yönde gerçekleşebilmesi için ihtiyaç olan unsurların 
başında bu yaratıcı insan mefkûresi gelmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman 
eğitim yoluyla istenen bir yönde toplumsal değişme yaratmak için İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu’nun eğitim hakkındaki görüşleri devrinden günümüze ışık tutmaktadır. 
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1. Giriş2

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan topraklarındaki bir vilayeti olan 
Kosova’da 1389’dan 1912 – 1913 Balkan Savaşlarına kadar inşa edilmiş 
dini ve sivil mimariye ait çok sayıda eser bulunmaktadır. Kosova’daki 

pek çok yapı, 1689 yılındaki Avusturya istilasında zarar görmüştür (Aktepe, 
1997: 217; Vırmiça, 2012: 25). Balkan ülkeleri içinde Müslüman nüfusun 
daha yoğun bulunduğu Kosova’da mimari eserler diğer Avrupa ülkelerine göre 
daha iyi korunarak günümüze ulaşmıştır. Kosova’nın İpek ve Yakova şehirleri 
bölge tarihindeki doğal afet, savaş ve istilalara karşın, günümüze ulaşabilmiş 
olan mimari eserleri ve hala daha canlılığını koruyan çarşılarıyla, Türk şehir 
dokusunu yaşatan önemli merkezlerdendir.

1  Bu araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
(Proje Numarası:17-TDAE-002). Destek veren Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri 
Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ederim.
2  Alan çalışmamız 2018 yılı temmuz ve 2019 yılı eylül aylarında yapılmıştır. Çalışmamız 7-9 Ekim 2020 
tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Ortaçağ Türk 
Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nda “Kosova’daki Osmanlı Mimari Mirasında 
İpek ve Yakova’da Bilinmeyen Köy Camileri” başlıklı sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Balkanlardaki Osmanlı mimarisini ele alan yayınlarda çoğunlukla şehir 
ve ilçe merkezlerindeki belli başlı yapıların incelenip değerlendirildiği görülür 
(Andrejeviç, 1984; Ayverdi, 2000b; İbrahimgil ve Konuk, 2006; Vırmiça, 
2012; Bajgora, 2013; Bilecik ve Drançolli, 2020). Köy camilerine ise ya hiç 
değinilmemiş ya da tescil bilgilerinden derlenen envanterleri yapılmıştır. İpek 
ve Yakova sınırları içinde kalan köy camilerinin incelendiği çalışmamızda, en 
erkeni 15. yüzyıl sonuna tarihlenen, çoğunluğu 19. yüzyıl içinde inşa edilmiş 
olan 12 adet köy camisi, mimari ve süsleme özellikleri ile tanıtılmış, yerli 
sanat geleneklerinin etkileri değerlendirilmiştir. 

Tarih kaynakları, salname, hurufat defteri gibi belgelerin bugüne kadar 
ulaşabildiğimiz yayınlarında şehir ve merkezdeki yapıların tarihlendirilmesine 
ilişkin bilgiler bulunmasına karşın, ilçe ve köylerdeki bu yapıların 
tarihlendirilmesinde yeterli bilgiye ulaşılamamıştır.  Bu nedenle çalışmamızda 
kitabesi bulunmayan yapıların tarihlendirilmesinde Kosova İslam Birliği’nin 
kayıtlarını esas alan yayınlardan faydalanılmıştır.

2. İpek ve Yakova’nın Köy Camileri

2.1.	Yakova’da,	Rugova	Köyü,	Hasan	Ağa	Camisi3

Yakova şehrine 15 km. uzaklıktaki Rugova (Shala, 2015: 20,22) köyünde
Hacı Hoti caddesinde yer alan cami; medrese, mektep, imaret, hamam ve kule 
ev binalarından oluşan bir külliyeye aittir. Avlu içinde yer alan caminin bir 
haziresi bulunmaktadır.

Harim girişinin hemen üzerinde yer alan inşa kitabesinden banisinin 
Osmanlı sadrazamı Yemişçi Hasan Paşa (Köprülü, 1997: 342,343) olduğu 
anlaşılmaktadır4. Üsküp doğumlu şair Vâlihî’nin5 kitabesinde, ebced ile hicri 
988 olarak verilen inşa tarihi 1580-81 yıllarına karşılık gelmektedir (Kiel ve 
Hafız, 1980: 418). 

3  Yapı, Sanat Tarihi Dergisi’nin 2022 yılı ekim sayısında yayınlanacak olan “Kosova’da Bir Köy Camisi: 
Rugova, Hasan Ağa Camisi” başlıklı araştırma makalemizde mimari ve süsleme özellikleri ile tanıtılmış ve 
değerlendirilmiştir. İpek ve Yakova’daki köy camilerini değerlendirdiğimiz bu çalışmanın bütünlüğü içinde 
özetlenerek kullanılmıştır. 
4  Çalışmamızdaki kitabelerin metinlerinin transkripsyonu ve Türkçe anlamı Nevşehir Hacıbektaş Veli 
Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı Öğretim 
Üyelerinden, Dr. Öğr. Üyesi İlgar BAHARLU tarafından yapılmıştır. Kendisine yardımları için teşekkür ederim.
5  Asıl adı Ahmed olan Vâlihî babası kadı olduğu için Kadı-zade Ahmet Çelebi adıyla bilinir (Kiel ve Hafız, 
1980: 417; Kiel, 2002: 31; Yılmaz, 2014: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/valihi-kadizade-ahmed-valihi-
celebi erişim tarihi: 10.04.2022; Nureski, 2014: 74-76). Vâlihî Kosova’da Kaçanik’teki Koca Sinan Paşa 
camisinin de inşa kitabesinin şairidir (Andrejeviç, 1984: 43; Vırmiça, 2012: 730; Kosova Kitabeleri, 2014: 
234,235).
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Arşiv çalışmamızda yapının vakıfnamesine ulaşamadık6. Ancak Kosova 
vilayetinin 18. ve 19. yüzyıla ait hurufât defterlerinde Hasan Ağa Vakfı ve 
cami görevlilerine ait kayıtlar bulunmaktadır (Taç, 2012: 208,309). Rugova 
köyünün kalkınması için Osmanlı sadrazamı Yemişçi Hasan Paşa’nın Prizren 
ve Yakova’da zengin vakıflar bıraktığı da bilinmektedir (Krasniqi, 2006: 
116,117).

Yapı bugün enine dikdörtgen planlı, batı7 cephesinin kuzey ucunda 
minaresi bulunan bir harim ile kuzeyinde bu harimden daha geniş tutulmuş 
kapalı bir bölüm ve önündeki sundurmadan oluşmaktadır (Çizim 1)8(Res. 1,2).

Çizim  1. Rugova, Hasan Ağa Camii, plan.

Enine dikdörtgen planlı harimi örten merkezi kubbe altıgen bir altyapı 
üzerinde yükselmektedir. Bu kubbenin iki yanındaki alanlar ise, doğu batı yönlü 
ikişer beşik tonozla örtülü olarak günümüze ulaşmıştır (Res. 3,4). 

Harimin kubbesini taşıyan ayaklar, doğu ve batı duvarlara bitişmektedir. 
Yapının Kültürel Miras Bölge Kurulu’ndan sağlanan planında doğu ve batı 
duvarların ortasında birer dikdörtgen planlı niş bulunduğu ve bu ayakların da 
bu nişlerin yaklaşık olarak yarısını kapattığı, görülmektedir. Arşivdeki eski 

6  T. C. Başbakanlık Osmanlı Arşiv kayıtlarında yaptığımız dijital taramalarda Sadrazam Yemişçi Hasan 
Ağa’nın Rugova’daki eserlerine ait vakıfname bulunmamaktadır. Erişim tarihi: 10.04.2022.  
7  Kıble yönü güneydoğuya denk gelmektedir. Deskripsyonun anlaşılabilir olması için güneydoğu yönünü 
güney olarak anlattık.
8  Çalışmamızda yer alan rölöve ve çizimler Dr. Buket İLTER ALPER tarafından yapılmıştır, kendisine 
yardımları için teşekkür ederim. 
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bir fotoğraftan bu nişlerin pencerelerle aynı yüksekliğe sahip birer duvar gözü 
olduğu ve ahşaptan dolap kapaklarına sahip olduğu anlaşılmaktadır (Res. 5). Aynı 
planda batı duvarın kuzeyindeki pencerenin kapatılarak bir nişe dönüştürülmüş 
olduğu da izlenmektedir.

Bu veriler ışığında hazırladığımız restitüsyon planına göre; enine 
dikdörtgen planlı harimin kubbesi iki yanda ayaklara oturmakta, bu ayaklar 
doğu, batı, kuzey ve güney duvarlara birer kemerle bağlanmaktadır (Çizim 2). 
Yapının onarımı sırasında harimdeki kubbeyi taşıyan ayakların, doğu ve batı 
duvarlara doğru genişletilerek güçlendirilmesi sonucunda duvarlardaki nişlere 
dayandığını ve bugünkü görünümünü kazandığını düşünmekteyiz.

Çizim  2. Rugova, Hasan Ağa Camii, restitüsyon planı.
Harimin kuzeyindeki kapalı bölüm, yapının ilk inşasında harimden daha 

geniş tutulmuş bir son cemaat yeri olmalıdır. Bugün sıvalı ve badanalı olması 
nedeniyle planını ve üst örtüsünü açıklayabileceğimiz verilere sahip olmadığımız 
için restitüsyonunda ahşap ayaklarla taşınan bir sundurma olarak gösterdik.

Hasan Ağa Camisi sadece İpek ve Yakova’daki köy camileri içinde değil, 
Kosova genelinde merkezi kubbeli plan şemasına sahip tek örnek olmasıyla 
dikkat çekmektedir.

Resim 1. Yakova, Rugova Köyü, Hasan Ağa Camii, kuzeybatı.
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Resim 2. Yakova, Rugova Köyü, Hasan Ağa Camii, kapalı bölüm kuzeybatı cephe.

Resim 3. Rugova Köyü, Hasan Ağa Camii, harim, batı duvar.

Resim 4. Yakova, Rugova Köyü, Hasan 
Ağa Camii, harim, güney duvar.

Resim 5. Yakova, Rugova Köyü, Hasan 
Ağa Camii, harim, batı duvar.

2.2.	Yakova,	Babay	Bokş	Köyü	Camisi

Babay Bokş köyünde yer alan cami, Kosova İslam Birliğinin kayıtlarında 
1816 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 62). 1999 Kosova savaşında 
karargâh olarak kullanılmış olan yapının bugünkü minaresi savaş sonrası yapılan 
onarımda eklenmiştir.
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Resim 6. Babay Bokş Köyü Camii, 
kuzeybatı cephe.

Resim 7. Babay Bokş Köyü Camii, 
kuzeybatı cephe (Kültürel Miras Bölge 

Kurulu Arşivi).

Kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı alanı kaplayan yapı; güneyde kare, 
kuzeyde ise enine dikdörtgen planlı iki bölüm ile batı cephesinin güneyinde yer 
alan bir minareden oluşmaktadır (Çizim 3), (Res. 6, 7).

Çizim  3. Babay Bokş Köyü Camii, plan.

İçten ve dıştan sıvalı ve badanalı durumda olan yapının harimdeki minare 
girişi ile kuzey duvarının sıvasız bırakılan üst kat kesiminden duvar örgüsünün 
moloz taş olduğu anlaşılmaktadır.

Yapının dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatısı dışa taşkın bir 
saçağa sahiptir. Bugün caminin cephelerinde, iki sıra halinde açılmış; kuzey 
ve güney cephelerde dörder, doğu cephede yedi, batı cephede beş adet 
olmak üzere toplam 20 adet pencere bulunur. Alt sıra pencereleri dikdörtgen 
biçimli, üst sıra pencereleri ise daha küçük tutulmuş ve yuvarlak kemerlidir. 
Ancak üst sıra pencerelerinden kuzey cephede yer alanlarla doğu cephenin 
kuzeyinde bulunanlar alt sıra pencerelerini tekrarlayan dikdörtgen biçimli 
pencerelerdir. 
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Yapıya giriş kuzey cephenin ortasında iki yanda taş söveler ve üzerindeki 
profilli konsollara oturan yuvarlak kemerli açıklık ile sağlanmıştır. Yapının 
enine dikdörtgen planlı bölümü bugün giriş mekânı olarak kullanılmaktadır. 
Kuzey duvarın batısında ikinci kat seviyesinde yaşmaklı bir ocak nişi dikkati 
çekmektedir (Res. 8). Güneydeki kare bölümün üst örtüsü merkezinde çıtakari 
ve kalemişi bezemeler bulunan sekiz kenarlı bağdadi bir kubbedir (Res. 9). 
Mihrap nişi yarım daire planlı, üçgen kemerli, konik kavsaralıdır. Nişin üçgen 
kemeri dilimli sivri kemerli bir alçı kabartma ile kuşatılmıştır.

Savaşta zarar gören yapı, güney cephenin ortasında yer alan onarım 
kitabesine göre; Amerikan ayakkabıcılarının desteği ile onarılmış ve 15. 05. 2004 
tarihinde ibadete açılmıştır. Kültürel Miras Bölge Kurulu’ndan sağlanan onarım 
öncesi fotoğraflarında yapı bugünkü görünümünden farklıdır. Bu fotoğraflarda 
da sıvalı ve badanalı durumda olan yapının çatı saçağının bugünkü kadar dışa 
taşkın olmadığı ve minaresinin bulunmadığı görülmektedir. Güney cephedeki 
kitabesinin bugünkünden farklı olarak üst seviyede yer aldığı ve batı cephenin 
kuzeyinde bir giriş açıklığının bulunduğu da dikkati çekmektedir.

Resim 8. Babay Bokş Köyü Camii, giriş mekânının üst katı, kuzey duvarın batısı.

Resim 9. Babay Bokş Köyü Camii, harim, güneybatı.
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2.3.	İpek,	Çarabreg	Köyü	Camisi	

Çarabreg köyünde yer alan caminin giriş açıklığı üzerindeki kitabesi 
okunamamaktadır. Yapı kaynaklarda Kosova İslam Birliği kayıtlarından alınan 
bilgilerle 1826 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 788).

Caminin doğu cephesi kuzeydoğusunda yer alan konutun avlusu içinde 
kalmıştır. Kuzey cephesinin önünde, üzerindeki kitabeden 1934 yılında 
Hacı Selman Lluja Loshaj tarafından yaptırıldığı anlaşılan bir su kuyusu 
bulunmaktadır.

Cami kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir harim ile batı 
cephesinin kuzeyinde yer alan minareden oluşur (Çizim 4) (Res. 10, 11).

Çizim  4. Çarabreg Köyü Camii, plan.

Kare kesitli kaide üzerinde yer alan minarenin üst kesimi yenilenmiştir. 
Minare kaidesinde taşa oyularak yazılmış 1301 tarihi ve “Yunus” adı 
okunmaktadır. Miladi 1884 yılına karşılık gelen bu tarihte minarenin Yunus 
isimli bir usta tarafından onarıldığı anlaşılmaktadır.

Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde 
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapının üzeri dört yöne eğimli kiremit 
kaplı kırma çatıyla örtülüdür. Yapının cephelerinde iki sıra halinde açılmış 
toplam 21 adet pencere bulunmaktadır. Güney cephede ikişerden dört, doğu 
ve batı cephelerde üçerden altışar ve kuzey cephede altta iki üstte ise üç 
adet olmak üzere beş pencere yer alır. Doğu cephede yer alan pencerelerin 
tümü dikdörtgen biçimlidir. Kuzey, güney ve batı cephelerde alt sıradaki 
pencereler; iki yanda kesme taştan söveler üzerinde yer alan bir lento taşı ile 
biçimlendirilmiş dikdörtgen şekilli, üst sıradakiler ise iki yandaki yekpare 
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taştan söveler üzerinde yer alan iki parça taştan oluşan yuvarlak kemerli 
pencerelerdir.

Üst örtünün güneyde ahşap bir kubbe, kuzeyde ise düz bir tavanla örtüldüğü 
örnekler arasında yer alan caminin harimi; kuzeyinde yer alan doğu batı yönlü dört 
adet destekle kare ve enine dikdörtgen planlı iki bölüme ayrılmıştır. Güneydeki 
kare planlı bölümün üzeri sekiz kenarlı bağdadi bir kubbeyle, kuzeydeki enine 
dikdörtgen planlı bölümün üzeri ise düz ahşap tavanla örtülmüştür (Res.12). 
Yarım daire planlı, basamaklar halinde daralarak yükselen mukarnaslı kavsaraya 
sahip mihrabın kavsara köşeleri dışa taşırılmış dikdörtgen prizmatik dişlerle 
doldurulmuştur. Yapının eski fotoğraflarında; bugün kuzeyde beton malzeme ile 
yenilenmiş olan kadınlar mahfilinin bulunduğu bölümün kapalı bir son cemaat 
yeri olduğu ve harime basık kemerli bir açıklık ile geçildiği görülmektedir 
(Res.14).

Resim 10. Çarabreg Köyü Camii, kuzey cephe. Resim11. Çarabreg Köyü Camii, 
kuzeybatı cephe (Kültürel Miras 

Bölge Kurulu Arşivi).

Resim 12. Çarabreg Köyü Camii, harim, 
güney duvar.

Resim 13. Çarabreg Köyü Camii, 
harim, kadınlar mahfili.
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Resim 14. Çarabreg Köyü Camii, harim girişi (Kültürel Miras Bölge Kurulu Arşivi).

2.4.	İpek,	Babaloç	Köyü	Camisi

Babaloç köyünde yer alan caminin minaresi bulunmamaktadır. Giriş açıklığı 
üzerindeki kısmen okunabilen kitabesinde 1289 tarihi verilmiştir. Miladi 1872 
yılına karşılık gelen bu tarihte yapı inşa edilmiş olmalıdır. Kaynaklarda ise Kosova 
İslam Birliği kayıtlarına göre 1868 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 788).

Kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı üzeri dört yöne eğimli 
kiremit kaplı kırma çatı ile örtülü bir camidir (Çizim 5), (Res.15, 16).

Çizim  5. Babaloç Köyü Camii, plan.

Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde ve saçakta 
düzgün kesme taş, giriş cephesinde kabayonu taş kullanılmıştır.

Kosova Savaşı’nda zarar gören yapının Kültürel Miras Bölge Kurulu’ndan 
sağladığımız onarım öncesi çekildiği anlaşılan fotoğraflarında üst örtünün zarar 
gördüğü, harimin de sıvalı ve badanalı durumda olduğu, duvarlarında baskı 
tekniği ile yapılmış kalemişi süslemelerin bulunduğu görülmektedir (Res. 
17,18).
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Resim 15. Babaloç Köyü Camii,  
kuzeybatı cephe.

Resim 16. Babaloç Köyü Camii,  
güneydoğu cephe (Bajgora, 2013:162).

Yapının cephelerinde iki sıra halinde açılmış batı ve kuzey cephelerde 
dörderden sekiz adet, güney cephede beş ve doğu cephede altı adet olmak üzere 
toplam 19 adet pencere yer alır. İki yanda kesme taş ve yekpare taştan sövelere 
sahip pencerelerin dikdörtgen olanları bir lentoyla, yuvarlak kemerli olanları 
ise düzgün kesme taştan örülen kemerlerle biçimlendirilmiştir. Yapıya giriş, iki 
yandaki taş söveler üzerinde iki parça eğrisel taş ile oluşan yuvarlak kemerli bir 
açıklıkla sağlanmıştır. Bu kemer taşlarla örülmüş ikinci bir kemerle kuşatılmıştır. 
Kemerin hemen üzerinde kare şekilli kitabe taşı yer alır. 

İnceleme tarihimiz olan Temmuz 2018’de yapının duvar örgüsü onarılmış, 
kiremit kaplı kırma çatısı yenilenmiş durumdaydı. Harimin içinde devam eden 
onarımda duvarlarının sıvası ve badanası ile mekânın kuzey yarısını kaplayan 
kadınlar mahfilinin inşası kısmen bitirilmiş; harimin üst örtüsünün inşasına 
ise henüz başlanmamıştı (Res. 19). Güneydoğu ve güneybatı köşelerine de 
diyagonal olarak yerleştirilmiş olan beton kirişlerden üst örtüsünün sekiz kenarlı 
bir kubbe ile yenileneceği anlaşılmaktadır. Onarımı tamamlanmış durumda 
olan çatının yüksekliği dikkate alındığında kubbenin basık bir ahşap kubbeyle 
yenilenebileceğini düşünülmelidir. 

 Yarım daire planlı mihrap üçgen kemerli ve mukarnaslı kasaraya sahiptir 
(Res. 20). Üst örtünün güneyde ahşap bir kubbe, kuzeyde ise düz bir tavanla 
örtüldüğü örnekler arasında yer alan caminin kadınlar mahfilinin kuzey duvarı 
ortasında bir ocak nişi bulunmaktadır.

    
Resim 17, 18. Babaloç Köyü Camii, harim güney duvarı (Bajgora, 2013:162).
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Resim 19. Babaloç Köyü Camii, harim, 
kadınlar mahfili.

Resim 20. Babaloç Köyü Camii, harim 
güney duvarı.

2.5.	Yakova,	Muliç	Köyü	Camisi	

Muliç köyünde yer alan caminin giriş açıklığının üzerindeki harap 
durumdaki kitabesinde “maşallah” ve “1307” tarihi okunabilmiştir. Miladi 1890 
yılına karşılık gelen bu tarihte yapı inşa edilmiş olmalıdır. Kaynaklarda ise 
Kosova İslam Birliği kayıtlarına göre 1877 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 
2012: 64).

Kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapının minaresi yoktur 
(Res. 21). Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde 
düzgün kesme taş kullanılmıştır (Res. 22). Eski fotoğraflarında dıştan kiremit 
kaplı bir çatı ile örtülü olduğu görülen yapının üst örtüsünün beton bir kubbe ile 
yenilenmiş olduğu dikkati çekmektedir.

Resim 21. Muliç Köyü Camii, kuzeybatı cephe.

Yapı dikdörtgen planlı, üst örtünün güneyde bir kubbe, kuzeyde ise düz bir 
tavanla sağlandığı örneklere içinde yer almaktadır (Çizim 6).
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Çizim  6. Muliç Köyü Camii, plan.

Kuzeyinde yer alan iki destekle kare ve enine dikdörtgen planlı iki 
bölüme ayrılan harimin güneyi daire planlı bir kasnak üzerinde yükselen 
betondan inşa edilmiş bir kubbeyle, kuzeyi ise düz bir tavanla örtülmüştür 
(Res. 23). Yarım daire planlı mihrap nişi üçgen kemere sahiptir (Res. 24) 
Bugün yapının kuzey, güney ve batı cephelerinde alt sırada dikdörtgen üst 
sırada yuvarlak kemerli dörderden toplam 12 adet pencere bulunur. Yapıya iki 
yanda yekpare taş söveler üzerindeki konsollara oturan üç parça taştan oluşan 
yuvarlak kemerli bir açıklıkla girilir. Bu kemeri dikey yerleştirilmiş taşlarla 
örülmüş ikinci bir kemer kuşatmaktadır. Bu kemerin kilit taşı üzerine yazılmış 
bir kitabesi vardır.

Resim 22. Muliç Köyü Camii, kuzeybatı cephe (Bajgora, 2013:159).
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Resim 23. Muliç Köyü Camii, harim kuzey, kadınlar mahfili.

Resim 24. Muliç Köyü Camii, harim (Bajgora, 2013:159).

1.5.	İpek,	Lubeniç	Köyü	Camisi	

Lubeniç köyünde yer alan cami kaynaklarda Kosova İslam Birliği 
kayıtlarından alınan bilgilerle 1755 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 
354). Giriş açıklığının üzerinde bulunan kitabenin son satırında 1323 senesi ve 
imam Hafız adı geçmektedir. Miladi 1905 yılına karşılık gelen bu kitabeden 
yapının onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Resim 25. İpek Lubeniç Köyü Camii, kuzey cephe.
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Cami kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı düz ahşap tavanla 
örtülü bir harim ile batı cephesinin kuzey ucunda yer alan minareden oluşur 
(Çizim 7), (Res.25).

Çizim  7. İpek Lubeniç Köyü Camii, plan.

Sıvasız bırakılan kuzey cepheden yapının moloz taş malzeme ile inşa 
edildiği görülür. Yapı dıştan dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatıyla 
örtülüdür. Giriş kapısının önünde beton desteklere oturan bir sundurması yer alır. 
Silindirik gövdeli minare kare planlı bir kaide üzerine doğrudan oturmaktadır. 
Bugün kaide ile minare gövdesi arasındaki dar tutulmuş geçiş kaidenin onarım 
görmüş olduğunu göstermektedir.

Yapının doğu, batı ve güney cephelerinde iki sıra halinde açılmış dörderden 
toplam 12 adet basık kemerli pencere bulunur (Res. 26). Kuzey cephenin ortasında 
caminin giriş açıklığı üst kesiminde ise iki pencere yer alır. Giriş açıklığı ve 
pencereler iki yanda yekpare taştan sövelere sahip yuvarlak kemerli açıklıklardır. 

Harim kuzeyindeki betondan inşa edilmiş kadınlar mahfili ile iki bölüme 
ayrılmıştır. Yapının yuvarlak kemerli mihrabı yarım daire planlıdır (Res. 27, 28). 

Resim 26. İpek Lubeniç Köyü Camii, güneybatı cephe.
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Resim 27. İpek Lubeniç Köyü Camii, harim, kadınlar mah ili.

Resim 28. İpek Lubeniç Köyü Camii, harim, güneybatı. 

2.6.	İpek,	Kaliçan	Köyü	Camisi	

Kaliçan köyünde yer alan cami kaynaklarda Kosova İslam Birliği 
kayıtlarından alınan bilgilerle 1871 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 
855). Kuzey cephenin batısında saçak seviyesinde sıva içine gömülü harap 
durumdaki kitabesi okunamamaktadır. Girişin hemen üzerinde yer alan kitabeden 
ise İngiltere’nin desteği ile onarılmış olan yapının 01.05.2001 tarihinde ibadete 
açıldığı anlaşılmaktadır.

Resim 29. İpek, Kaliçan Camii, kuzeydoğu cephe. Resim 30. İpek, Kaliçan 
Camii, minare.



KOSOVA’NIN İPEK VE YAKOVA BÖLGESİ KÖYLERİNDE YER ALAN OSMANLI...     109

Yapı, kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı düz ahşap tavanla 
örtülü bir harim ile batı cephesine bitişik bir minareden oluşur (Çizim 8),  
(Res. 29).

Çizim  8. İpek, Kaliçan Camii, plan.

Yapı dıştan dört yöne eğimli kiremit kaplı yüksek tutulmuş kırma 
çatıyla örtülüdür. Yapıda iki sıra halinde altı adedi doğu, üç adedi batı ve 
dört adedi güney cepheye açılmış toplam 13 adet pencere yer alır. Doğu ve 
batı cephelerin üst sıra pencerelerinden kuzeyde yer alanları kare şekillidir. 
Cephelerdeki diğer pencereler ise yuvarlak kemerlidir. Üst sıra pencerelerinin 
daha küçük tutulduğu ve yuvarlak kemerlerinin sıva üzerine yapılan çökertme 
ile vurgulandığı görülür.

Batı cephesinin ortalarında yer alan minare, caminin beden duvarına 
bitişiktir (Res. 30).  Gövde üzerinde dökülmüş olan sıvalardan malzemenin 
kesme küfeki taşı olduğu anlaşılmaktadır. Minarenin poligonal kaidesinden 
gövdeye geçiş hafif daralarak yükselen pabuç bölümü ile sağlanmıştır. Gövde 
pabuç, şerefe altı ve ortasında yer alan üç kaval silme bilezikle ile iki bölüme 
ayrılmıştır. Gövdeden şerefeye geçişte biri dışbükey diğeri düz olan iki sıra friz 
yer alır. Şerefenin korkuluğunda da küfeki taşı kullanılmıştır. Petek bölümünün 
üzerinde yer alan külah metal levhalarla kaplıdır.

Dikdörtgen planlı üzeri düz ahşap tavanla örtülü camiler grubuna dâhil 
olan yapının harimi kuzeyindeki betondan inşa edilmiş kadınlar mahfili ile iki 
bölüme ayrılmıştır (Res. 31). Mihrap yarım daire planlı sivri kemerli mukarnaslı 
kavsaraya sahiptir (Res. 32). Kavsarayı dolduran dört sıra mukarnas dişi köşeleri 
dışa taşırılmış üçgenlerle sağlanmıştır.
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Resim 31. İpek, Kaliçan Camii, harim kadınlar mahfili.

Resim 32. İpek, Kaliçan Camii, harim güneydoğu.

2.7.	İpek,	Pojaran	Köyü	Camisi	

Pojaran köyünde yer alan caminin doğusunda bir mezarlık bulunmaktadır. 
Yapı kaynaklarda Kosova İslam Birliği kayıtlarında alınan bilgilerle 1873 yılına 
tarihlendirilmiştir9.

Resim 33. Pojaran Köyü Camii, kuzeybatı cephe.

9  Kültürel Miras Bölge Kurulu dokümanları.



KOSOVA’NIN İPEK VE YAKOVA BÖLGESİ KÖYLERİNDE YER ALAN OSMANLI...     111

Cami, kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir harim ile bu 
harimin kuzey cephesine bitişik inşa edilmiş kareye yakın plana sahip bir giriş 
mekânından oluşmaktadır. Caminin minaresi bulunmamaktadır (Çizim 9) (Res. 
33). Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde düzgün 
kesme taş, kullanılmıştır. Cami ve giriş mekânının üzerleri dıştan kiremit kaplı 
kırma çatılarla örtülüdür. 

Çizim  9. Pojaran Köyü Camii, plan.

Harimin doğu ve batı cephelerinde iki sıra halinde açılmış dörderden sekiz 
adet, güney cephesinde ise alt sırada iki adet yuvarlak kemerli pencere bulunur 
(Res. 34). Pencereler iki yanda yekpare taştan sövelere sahip yuvarlak kemerli 
açıklıklardır.

Resim 34. Pojaran Köyü Camii, güneydoğu cephe 
(Kültürel Miras Bölge Kurulu Arşivi).

Giriş mekânının doğu, batı ve kuzey cephelerinde toplam altı adet 
dikdörtgen biçimli pencere bulunmaktadır. Bunların biri doğu, ikisi batı, üçü ise 
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kuzey cephede yer alır. Doğu cephenin kuzey ucunda yer alan yuvarlak kemerli 
kapı ile yapıya girilir.

Kareye yakın dikdörtgen plana sahip giriş mekânının üzeri ahşap kaplı 
düz tavanla örtülüdür. Harime giriş bu mekânın güney duvarı ortasında yer alan 
yuvarlak kemerli kapı ile sağlanmıştır. Düz tavanla örtülü harimin kuzeyinde 
ahşap desteklerle taşınan kadınlar mahfili yer alır (Res. 35). Sivri kemerli mihrap 
yarım daire planlıdır (Res. 36).

Resim 35. Pojaran Köyü Camii, harim, kadınlar mahfili.

Resim 36.  Pojaran Köyü Camii, harim, güney duvarı.

2.8.	Yakova,	Smoliça	Köyü	Camisi

İbadete kapalı olan caminin yaklaşık 150 m. güneyinde 2003 yılında 
Birleşik Kuveyt Yardım Komitesi tarafından inşa edilmiş Yakova Smoliça 
Camisi bulunmaktadır (Res. 37). İnşa kitabesi bulunmayan cami Kosova İslam 
Birliği arşivindeki kayıtlarda 1850 yılına tarihlendirilmiştir. Ahşap tavanlı 
camilerin en geç tarihlisi olan bu yapı kareye yakın dikdörtgen plana sahip tek 
örnektir.
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Resim 37. Smoliça Köyü Camii, Kuveyt Yardım Komitesi’nin inşa ettirdiği yeni yapı.

Kare planlı, üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatıyla örtülü 
yapının minaresi bulunmamaktadır (Çizim 10) (Res. 38). Moloz taş malzemeyle 
inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Çizim  10. Smoliça Köyü Camii, plan.

Kosova savaşında zarar görmüş olan yapının Kültürel Miras Bölge 
Kurulu’dan sağladığımız onarım öncesine ait fotoğraflarında pencerelerin söve 
ve atkı taşları ile cephelerin üst kesiminde duvar örgüsünün yer yer dökülmüş 
olduğu, üst örtünün bulunmadığı, harimin de sıvalı ve badanalı durumda olduğu 
görülmektedir (Res. 39, 40). 

Yapının batı cephesinin kuzey tarafında bir, güney ve doğu cephelerinde ise 
ikişer adet dikdörtgen biçimli pencere bulunmaktadır. İki yanda yekpare taştan 
söveler ve üst kesimi yuvarlatılmış lentolara sahip bu pencerelerin üzerinde 
ise taşlarla örülmüş yuvarlak hafifletme kemerleri vardır. Bu cephelerin üst 
kesiminde de birer yuvarlak pencere yer alır. Taşlarla örülerek biçimlendirilmiş 
yuvarlak pencereler; güney ve doğu cephelerde ortada, batı cephede ise güney 
kesimde yer almıştır.
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Resim 38. Smoliça Köyü Camii, kuzeydoğu cephe.

Kültürel Miras Bölge Kurulu tarafından yapılan onarımda duvar örgüsü ve 
üst örtü yenilenmiştir. Onarımda duvar örgüsü, söve ve atkı taşlarındaki eksikler 
tamamlanmış ve bu bölümler yer yer beton harçla güçlendirilmiştir. Yapılan bu 
onarım, duvar örgüsünde görülen düzensizliklere ve batı cephedeki açıklıkların 
yer alışındaki simetrinin bozulmasına neden olmuştur.

Yapının yuvarlak kemerli giriş açıklığının üst kesiminde daire biçimli bir 
pencere yer alır. Kapının iki yanda taş sövelere oturan kemeri üç parça taştan 
oluşmaktadır. Bu kemer taşlarla örülmüş ikinci bir kemer ile kuşatılmıştır. 
Yapının yarım daire planlı mihrabı sivri kemerlidir.

Resim 39. Smoliça Köyü Camii, güneydoğu cephe (Kültürel Miras Bölge Kurulu Arşivi).

Resim 40. Smoliça Köyü Camii, harim mihrap (Kültürel Miras Bölge Kurulu Arşivi).
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2.9.	İpek,	Yablaniça	Köyü,	Büyük	Yablaniça	Camisi

İnşa kitabesi bulunmayan yapı kaynaklarda Kosova İslam Birliği 
kayıtlarından alınan bilgilerle 1490 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 
353). Kosova vilayetinin 18. ve 19. yüzyıla ait hurufât defterlerinde ise, caminin 
21 ağustos 1834 yılında köy halkı tarafından onarıldığı ve Ali bin Mürsel 
adlı kişinin cuma ve bayram namazlarını kıldırmak için imam ve hatip olarak 
atandığı bilgisi bulunmaktadır (Taç, 2012: 206,207). 

Resim 41. Yablaniça  Köyü, Büyük 
Yablaniça Camii, kuzey.

Resim 42. Yablaniça  Köyü, Büyük 
Yablaniça Camii, güneybatı cephe.

Kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı alanı kaplayan yapı; güneyde 
kare planlı bir harim, kuzeyde enine dikdörtgen planlı kapalı bir son cemaat yeri 
ile batı cephesinin ortalarında yer alan bir minareden oluşmaktadır (Çizim 11). 
Yapının üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür (Res. 41). 
Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde düzgün kesme 
taş kullanılmıştır.

Çizim  11. Büyük Yablaniça Camii, plan.
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Batı cephenin yaklaşık olarak ortalarında yer alan silindirik gövdeli minare 
sıvalı ve badanalıdır (Res. 42). Silindirik kaideye sahip minare caminin beden 
duvarına bitişiktir.

Yapıda iki sıra halinde açılmış kuzey, güney ve batı cephelerde dörder 
adet, doğu cephesinde altı adet olmak üzere toplam 18 adet yuvarlak kemerli 
pencere yer alır (Res. 43).  Yuvarlak kemerli pencereler iki yanda taş söveler  
sahiptir.

Kuzey cephenin ortasındaki yuvarlak kemerli giriş açıklığı ile yapının 
kapalı son cemaat yerine girilir. Kapının iki yanda yekpare taştan sövelere 
oturan kemeri üç parça taştan oluşmaktadır. Bu kemeri taşlarla örülmüş ikinci 
bir kemer kuşatmaktadır.

Kapalı son cemaat yeri ortada yuvarlak kemerli bir giriş ve iki yanındaki 
birer pencereyle harime açılmaktadır. Doğuda yer alan pencerenin alt kesiminde 
zemine uzanan yarım daire planlı bir niş, pencereye dönüştürülmüş bir dış 
mihrap olmalıdır. Bu bölümün üst katı harime uzanan kadınlar mahfili ile 
birleşmektedir (Res. 44, 45).

Harim, kapalı son cemaat yeri ve kadınlar mahfilinin duvarları panolara 
ayrılarak resimlenmiştir (Res. 46,47). Resimlerin serbest fırça ve şablon 
kullanılarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Panoların arasında kalan alanlarda 
şablon kullanılarak yapılan süslemelerin yanı sıra serbest fırça ile yapılmış olan 
diyagonal eksende tekrarlanan motiflerin kullanıldığı da görülür. Panolarda 
mimari tasvirlerde, peyzaj içinde kent görünümleri, vazo içinden çıkan çiçekler, 
asma dalları, karpuz ve duvar saatine yer verilmiştir. Yapının sivri kemerli 
mihrabı yarım daire planlıdır (Res. 48). 

Resim 43. Yablaniça Köyü, Büyük Yablaniça Camii, güney doğu cephe.
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Resim 44. Yablaniça Köyü, Büyük Yablaniça Camii, son cemaat yerinin üst katı.

Resim 45. Yablaniça Köyü, Büyük Yablaniça Camii, harim, güneydoğu.

Resim 46. Yablaniça Köyü, Büyük Yablaniça Camii, harim, güneybatı.

Resim 47. Yablaniça Köyü, Büyük Yablaniça Camii, harim, kuzey duvar.
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Resim 48. Yablaniça Köyü, Büyük Yablaniça Camii, harim, mihrap.

2.10.	İpek,	Çokun	köyü	Camisi	

İnşa kitabesi bulunmayan yapı kaynaklarda Kosova İslam Birliği 
kayıtlarından alınan bilgilerle 1580 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 
784). 1999 yılındaki savaşta bombalanan yapı yangın geçirmiştir. Minarenin üst 
kesimi tamamen yıkılmış, beden duvarları tahrip olmuştur.

Resim 49. Çokun Köyü Camii, batı cephe.

Kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı alanı kaplayan yapı; güneyde 
kare, kuzeyde enine dikdörtgen planlı kapalı bir son cemaat yeri ile batı 
cephesinin ortasında yer alan bir minareden oluşmaktadır (Çizim. 12) (Res. 
49). Bu minarenin kaidesi moloz taş, gövdesi ise kesme küfeki taşından inşa 
edilmiştir. Poligonal gövdeli minarenin dikdörtgen planlı kaidesi caminin beden 
duvarına bitişiktir. Caminin kuzeybatı köşesinde yeni inşa edilmiş ikinci bir 
minare bulunmaktadır. İki şerefeli bu minarenin savaş sonrası yapılmış olan 
onarımda eklendiği Kültürel Miras Bölge Kurulu’ndan sağladığımız restorasyon 
projesinden anlaşılmaktadır.
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Çizim  12. Çokun Köyü Camii, plan.

Yapının üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür. 
Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapıda duvarların köşelerinde düzgün kesme 
taş kullanılmıştır.

Yapıda iki sıra halinde açılmış kuzey ve güney cephelerde beşer adet, 
doğu cephede dört, batı cephede üç adet olmak üzere toplam 17 adet pencere 
bulunmaktadır (Res. 50,51). Güney cephenin üst sıra pencerelerinden ortada 
yer alan daire biçimlidir. Alt sıradaki pencereler; iki yanda kesme taştan 
söveler üzerinde yer alan bir lento taşı ile biçimlendirilmiş dikdörtgen şekilli, 
üst sıradakiler ise iki yanda yekpare taştan söveler üzerinde yer alan yuvarlak 
kemerli pencerelerdir.

Resim 50. Çokun Köyü Camii, kuzey cephe. Resim 51. Çokun Köyü Camii, güney cephe.

Kuzey cephenin ortasındaki yuvarlak kemerli giriş ile yapının kapalı son 
cemaat yerine ulaşılır. Bu bölüm ortada bir giriş açıklığı ve iki yanındaki birer 
pencereyle harime açılmaktadır. Bugün sıvalı ve beyaz badanalı durumda olan 
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harim dilimli ahşap bir kubbe ile örtülüdür (Res. 52). Yapının onarım öncesine 
ait eski fotoğraflarında bu kubbe ve harim duvarlarının resimlerle süslü olduğu 
görülür (İbrahimgil ve Konuk, 2006: 167).10 (Res 53,54,55,56). Yapının yarım 
daire planlı mihrabı basamaklar halinde daralarak yükselen mukarnaslı bir 
kavsaraya sahiptir. Kavsara, köşeleri dışa taşırılmış dikdörtgen prizmatik 
dişlerle doldurulmuştur. Kapalı son cemaat yerinin iki adet dilimli ahşap 
kubbeyle örtülü üst katı ise, harime yarım daire planda uzanan kadınlar mahfili 
ile birleşmektedir (Res. 57). Yapının onarım öncesine ait eski fotoğraflarında 
bu kubbelerin dilimli olmadığı, kalemişi süslemelerle dilimlere ayrıldığı dikkati 
çeker. Bitkisel örneklere sahip bu süslemeler serbest fırça ve şablon kullanılarak 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Resim 52. Çokun Köyü Camii, harim, güneybatı.

 
Resim 53. Çokun Köyü Camii, harim 

bağdadi kubbe.
Resim 54. Çokun Köyü Camii, harim 

bağdadi kubbe geçişleri (Kültürel Miras 
Bölge Kurulu Arşivi).

10  Bu kaynakta yapı Deçan, Yunik Köyü’nde Bayraktar Camii ismiyle tanıtılmıştır. 
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Resim 55. Çokun Köyü Camii, 
harim.

Resim 56. Çokun Köyü Camii, harim bağdadi kubbe 
geçişleri (Kültürel Miras Bölge Kurulu Arşivi).

Resim 57. Çokun Köyü Camii, harim, kuzey duvarı ve kadınlar mah ili.

2.11.	İpek,	Vokşi	Köyü	Camisi	
İnşa kitabesi bulunmayan yapı kaynaklarda Kosova İslam Birliği 

kayıtlarından alınan bilgilerle 1866 yılına tarihlendirilmiştir (Vırmiça, 2012: 788).

Resim 58. Vokşi Köyü Camii, kuzey-
doğu cephe.

Resim 59. Vokşi Köyü Camii, güneydoğu 
cephe (Kültürel Miras Bölge Kurulu Arşivi).
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Kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı alanı kaplayan yapı; güneyde 
kare planlı üzeri ahşap bir kubbeyle örtülü bir harim, kuzeyde enine dikdörtgen 
kapalı son cemaat yeri ile batı cephesinin kuzeyinde yer alan bir minareden 
oluşmaktadır (Çizim 13), (Res. 58). Yapının üzeri dört yöne eğimli kiremit 
kaplı kırma çatıyla örtülüdür. Batı cephenin dökülmüş olan sıvalarından yapının 
moloztaş malzeme ile inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yapı dıştan sıvalı 
ve badanalı durumdadır. Duvarların köşelerinde yer alan düzgün kesme taşlar 
sıvasız bırakılmıştır. Yapının eski fotoğraflarında minare bulunmamaktadır.

Çizim  13. Vokşi Köyü Camii, plan.

Yapının kuzey cephesine üst sırada, doğu, batı ve güney cephelerine ise 
iki sıra halinde açılmış toplam 16 adet pencere bulunmaktadır (Res. 59). Bunlar 
doğu ve batı cephelerde beşer adet, güney cephede dört, kuzey cephede ise iki 
adettir. Doğu ve batı cephelerdeki pencerelerin birer adedi kuzey tarafta yer alır. 
Bunlardan doğu cephedeki alt sırada, batı cephedeki ise üst sırada açılmıştır. 
Harime açılan pencerelerin üstte yer alanları iki yanda yekpare taştan sövelere 
oturan yuvarlak kemerli, altta yer alanları ise dikdörtgen biçimlidir. Kuzey 
cephenin üst sırasında kadınlar mahfiline açılan dikdörtgen biçimli iki pencere 
taştan sövelere sahiptir. Yapının eski fotoğraflarında bugünkünden farklı olarak 
batı cephenin kuzeyinde üst sırada bir pencere, doğu cephenin kuzeyinde ise 
üst sırada çatı saçağına kadar uzanan dikdörtgen biçimli bir açıklık dikkati 
çekmektedir.

Yapıya giriş kuzey cephenin ortasındaki iki yanda taş sövelere 
oturan yuvarlak kemerli açıklıkla sağlanmıştır. Kapalı son cemaat yeri iki 
katlı düzenlenmiştir. Alt kat ortada bir giriş açıklığı ve iki yanındaki birer 
pencereyle harime açılmaktadır. Üst kat ise harime üç cepheli bir balkonla 
açılan kadınlar mahfilidir (Res. 60). Harimin üst örtüsü ve duvarları kalemişi 
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süslemeler ve tasvirlerle kaplıdır (Res. 61,62,63,). Kare planlı harimin 
üzeri ahşap bir kubbeyle örtülüdür. Yapının yarım daire planlı mihrabı sivri 
kemerlidir. 

Resim 60. Vokşi Köyü Camii, harim, 
kuzey duvar, kadınlar mahfili.

Resim 61.Vokşi Köyü Camii, harim, 
kubbe.

Resim 62. Vokşi Köyü Camii, harim, 
doğu duvar.

Resim 63. Vokşi Köyü Camii, harim, 
kubbe.

3. Değerlendirme

Çalışmamızda Kosova’da Osmanlı döneminin önemli kentlerinden olan
İpek ve Yakova’nın köylerinde günümüze ulaşmış olan 15. yüzyıl ile 19. yüzyıl 
arasında tarihlenen 12 adet cami incelenmiştir. 

Balkan ülkelerindeki Osmanlı dönemi eserlerinin çoğunluğu, bölgenin 
tarihindeki savaşlar ve istilalarda tahrip olmuş ve onarımlarla günümüze 
ulaşabilmişlerdir. Kosova’daki pek çok eserin,  1689 yılındaki Avusturya 
istilası ile I. ve II. Dünya savaşlarında zarar gördüğü ve onarıldığı bilinmektedir 
(Aktepe, 1997: 217; Vırmiça, 2012: 25). Son olarak 1999 Kosova savaşında 
en çok yıkımın yaşandığı Yakova başta olmak üzere Kosova’daki pek çok 
eser geçirmiş oldukları onarımlarla günümüze ulaşmıştır (Bajgora, 2013). Bu 
onarımlarda yapıların çoğunluğunda plan şemalarının özgünlüklerini koruduğu 
görülürken, onarımların izlerine daha çok cephelerde rastlanmaktadır. 
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Yapılarda inşa malzemesi olarak moloz taş, kabayonu taş, düzgün kesme 
taş, kesme küfeki taşı ve ahşap kullanılmıştır. Moloz taşla inşa edilen yapıların 
ana cephelerinde kabayonu taşın tercih edildiği görülür. Düzgün kesme taş ise 
cephelerde köşelerin vurgulanmasında kullanılmıştır. Yapıların ilk inşasından 
günümüze ulaşan minarelerinin kesme küfeki taşından inşa edildikleri görülür. 
Ahşap malzemeye ise, üst örtü sistemi ile kadınlar mahfilinin inşasında yer 
verilmiştir. 

Çalışmamızda incelediğimiz yapılar içinde biri merkezi planlı, diğerlerinin 
hemen hepsi kıble yönüne dik uzanan dikdörtgen planlı camilerdir. 

Merkezi plan şemasında inşa edilmiş 1580 tarihli Yakova’nın Rugova 
köyünde bulunan Hasan Ağa Camisi gerek üst örtüsü, gerekse plan şemasıyla diğer 
köy camilerinden ayrılmaktadır. Yapının harimden daha geniş tutulmuş günümüzde 
kapalı durumda olan son cemaat yeri ise, Anadolu ve Balkan camilerindeki tek 
kubbeli kübik yapılarda görülür. Bu uygulamanın Anadolu örnekleri için Tire’de 
Kazanoğlu (15. yüzyıl) (Aslanoğlu, 1969: 164, resim 11,12), İstanbul’da Saraçhane 
Dülgeroğlu (1482) (Ayverdi, 2000: 95), Bali Paşa (1504) (Kuban, 2007: 215) ve 
Fındıklı Molla Çelebi (1584) (Sözen (Ed), 1975: 179) camileri; Balkan örnekleri 
için ise, Yunanistan sınırlarındaki Gümülcine’de Yeni Cami (1585) (Kiel, 1971: 
448, levha IV, Çizim 1; Parlak, 2015: 207-209), Macaristan sınırlarındaki Peçuy’da 
Toygun Paşa (16.yüzyıl) (Ayverdi, 2000: 94-96, resim 13) ve Gazi Kasım Paşa 
(Ayverdi, 2000: 199, resim 166) camileri verilebilir. 

Yapının enine dikdörtgen planlı harimi ortada altıgen şemadaki merkezi 
bir kubbe, iki yanda ise doğu batı yönlü uzanan ikişer beşik tonozla örtülmüştür. 
Altıgen şemadaki merkezi kubbeli camilerin en erken ve anıtsal örneği olan 
1477 tarihli Edirne Üç Şerefeli Camisi’nde (Kuban, 2007: 146) iki yandaki 
bölümler kubbelerle örtülüdür. Merkezi kubbesi ve iki yanındaki alanlarıyla 
yapının Anadolu’da çağdaşı olan örnekler ise İstanbul’daki Sinan Paşa (1555) 
(Kuban, 2007: 258) ve Atik Valide (1586) (Kuban, 2007: 258) camileridir. 
Yapının diğer benzer örnekleri ise altıgen bir alt yapı üzerinde yükselen 
merkezi kubbeleriyle İstanbul Kara Ahmed Paşa (1555) (Kuban, 2007: 258) 
ve Kadırga Sokollu (1571) (Kuban, 2007: 258) camileridir. Banisi “Yemişçi” 
lakabıyla bilinen Rugova doğumlu Arnavut kökenli bir sadrazam olan Hasan 
Ağa Camisi, merkezi kubbeli plan şemasıyla sadece İpek ve Yakova’daki köy 
camileri arasında değil, Kosova genelinde bu şemanın tek örneği olmasıyla da 
öne çıkmaktadır.

Kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı camilerin hemen hepsinin 
üzeri; içte ahşap, dışta ise kiremit kaplı dört yöne eğimli çatıyla kapatılmıştır. 
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Orijinalinde kiremit kaplı kırma çatıyla örtü olan Muliç Köyü Camisi (1877) 
ise, güneyde beton malzeme ile yenilenmiş ve bir kasnak üzerinde yükselen 
kubbesinin bugünkü görünümüyle diğerlerinden ayrılmaktadır. 

Dikine dikdörtgen planlı bu yapıların, dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla 
kapatılmış olan ahşap üst örtüleri; düz ahşap tavana sahip olanlar ve güneyde 
ahşap kubbeye, kuzeyde ise düz tavana sahip olanlar olarak iki grupta 
incelenebilir. Lubeniç, Kaliçan, Pojaran, Smoliça ve Yablaniça köyü camileri 
düz ahşap tavanlı grubun örnekleridir. Babay Bokş, Çarabreg, Vokşi ve Çokun 
köyü camileri güneyde ahşap kubbeyle, kuzeyde ise düz tavanla örtülü gruba 
dahildir. Ancak bunlar içinde Çokun Köyü camisi, kapalı son cemaat yerinin üst 
katının dilimli iki ahşap kubbeyle örtülü olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Güneyde 
ahşap kubbeye sahip bu yapılardan Babay Bokş ve Çarabreg köyü camilerinin 
kubbeleri sekiz dilimli ve basıktır. Çokun ve Vokşi köyü camilerinin ise daire 
planlı kubbeleri diğerlerinden daha yüksek tutulmuştur. Eski fotoğraflarında 
kalemişi bezemlerle dilimli görünüme sahip olan Çokun köyü camisinin kubbesi 
bugün çok dilimli olarak yenilenmiştir.

Lubeniç, Çarabreg, Muliç, Vokşi ve Yablaniça köyü camilerinin kuzey 
cephelerinde, kullanılan malzeme ve bugünkü görünümlerinden son yıllarda 
eklenmiş olduğu anlaşılan birer sundurmaya yer verilmiştir.

Gerek düz ahşap tavana sahip olanlar gerekse güneyde ahşap kubbeye, 
kuzeyde ise düz tavana sahip olan camilerin giriş cephelerinden dışa uzanan 
bir son cemaat yeri bulunmamaktadır. Giriş açıklığı haricinde dışa kapalı bir 
cepheye sahip bu yapılarda kadınlar mahfilinin alt katının giriş alanı olarak 
düzenlendiği ve bazı yapılarda bu alanda bulunan musluklarla abdest almaya 
uygun bir alanın oluşturulduğu görülür.   

Çokun, Vokşi ve Yablaniça köyü camileri kapalı bir son cemaat yerine 
sahip olmalarıyla diğerlerinden farklıdırlar. Harimden doğu batı yönlü bir 
duvarla ayrılan bu bölüm iki katlı düzenlenmiştir. Alt kat ortada bir giriş ve 
iki yanındaki pencerelerle harime, üst kat ise kadınlar mahfiline açılmaktadır. 
Düz ahşap tavanlı Yablaniça köyü camisinde kapalı son cemaat yerinin üst 
katı harime uzan kadınlar mahfili ile birleşir. Çokun köyü camisinde iki ahşap 
kubbeyle örtülü üst kat kadınlar mahfilinden bir perde duvarla ayrılmıştır. 
Vokşi köyü camisinde ise son cemaat yerinin üst katı doğrudan kadınlar mahfili 
işlevindedir. Alt katta harimden bir duvarla ayrılan, üst katta kadınlar mahfiline 
açılan kapalı son cemaat yerinin Kosova’daki diğer örnekleri Dregaş’ta Mlike 
köyünde kitabesine göre 1822’ye tarihlenen Ahmed Ağa Camisi (Vırmiça, 
2012: 526,527,581-583; İbrahimgil ve Konuk, 2006: 190-194), İpek’te Kosova 
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İslam Birliği’nin kayıtlarında 1697 yılına tarihlenen Gülfem Hatun Camisi11, 
Vıçıtırın’daki tahrir defterine göre 1569-70 öncesine tarihlendirilen Prizren’de 
Emir Alaaddin (İbrahimgil ve Konuk, 2006: 469-473) ve Priştina’da Yusuf 
Çelebi (İbrahimgil ve Konuk, 2006: 514-518) camileridir.    

Yapıların cephe tasarımları incelendiğinde Rugova köyündeki Hasan 
Ağa Camsi ve Muliç köyü camileri dışında kalan örneklerin hemen hepsinin 
üst örtüsünü kapatan kiremit kaplı kırma çatıları bulunmaktadır. Kırma çatıya 
sahip bu yapılardan Pojaran, Smoliça, Babaloç ve Babay Bokş12 köylerindeki 
camilerde minare bulunmamaktadır. Diğer yapılarda ise minarenin yapıların 
batı cephesi üzerinde yer aldığı görülür. Çarabreg, Kaliçan, Çokun ve Yablaniça 
köyü camilerinde minare batı cephesinin yaklaşık olarak ortalarında, Rugova 
Hasan Ağa, Lubeniç ve Vokşi köyü camilerinde ise yapının batı cephesinin 
kuzeyinde yer almıştır. Minarelere ulaşım mahfil katından sağlanmaktadır. 
Ancak eski fotoğraflarında minaresiz inşa edilmiş olduğu görülen Babay 
Bokş köyü camisinin batı cephesinin güneyinde bulunan bugünkü minaresi ile 
Rugova Hasan Ağa camisinin 1999 Kosova savaşında yıkılıp daha sonra tekrar 
inşa edilmiş olan minaresinin girişi zemin kattadır. 

1999 Kosova savaşında yapılar minarelerine yerleştirilen patlatıcılarla 
tahrip edildikleri için, batı cephelerin büyük hasar aldığı ve yapılan onarımlarda 
bu cephelerin simetrisini koruyamadığı görülmektedir (Herscher 2006, Bajgora 
2013, Krasniqi & Muharremi 2021).

Yapıların güney cepheleri ile doğu cephelerinin güney tarafında, pencereler 
altlı üstlü simetrik bir düzene sahiptir. Yuvarlak kemerli ve dikdörtgen biçimli 
bu pencerelerde giriş kapılarındaki düzenin tekrarlandığı görülür. İki yanda taş 
sövelere sahip bu pencerelerin kemerleri iki ya da üç parça taştan oluşmaktadır. 
Dikdörtgen biçimli pencereler ise birer atkı taşı ile biçimlendirilmiştir. 
Pencerelerin üzerinde dikey yerleştirilmiş taşların kuşattığı hafifletme kemerleri 
bulunmaktadır. 

Yapıların büyük çoğunluğunda giriş cephesinin üst sıra pencereleri 
ile doğu ve batı cephelerin kuzey tarafındaki pencereler orijinal durumunu 
koruyamamıştır. Girişin iki yanında altlı üstlü yer alan pencerelerin, onarımlar 
nedeniyle bazılarının ekseninden kaydığı ve orijinal biçimlerini yitirmiş 
oldukları izlenir.

11  Yapı Kosova İslam Birliğinin kayıtlarında 1697 yılına tarihlendirilen yapının son cemaat yerinde 1811 
tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Vırmiça, 2012: 337-340; fotoğraf ve plan için bkz. 428-432; yapı 
hakkında bilgi için ayrıca bkz. İbrahimgil ve Konuk, 2006: 309-313. 
12  Babay Bokş caminin eski fotoğraflarında minaresiz inşa edilmiş bir cami olduğu görülmektedir.



KOSOVA’NIN İPEK VE YAKOVA BÖLGESİ KÖYLERİNDE YER ALAN OSMANLI...     127

Yapıların kuzey cephelerinde yer alan yuvarlak kemerli girişler istisnasız 
olarak ortada yer almaktadır. İki yanda yekpare taştan sövelere sahip giriş 
açıklığını örten kemer, iki ya da üç parça taştan oluşmaktadır. Bu kemerler dikey 
yerleştirilmiş taşlarla örülmüş ikinci bir kemerle kuşatılmıştır. 

Dışa açılan son cemaat yeri bulunmayan bu yapıların minaresiz inşa 
edilenleri bölgede çok sayıda örneği bulunan kule evleri tekrarlayan kapı, 
pencere açıklıkları ve yüksekçe tutulmuş kiremit kaplı kırma çatılarıyla, ilk 
bakışta bir camiden çok konut yapılarını çağrıştırmaktadırlar13.

Osmanlı imparatorluğunun egemen olduğu farklı coğrafyalarda görülen 
mimari eserlerde, planların Anadolu örnekleri ile paralellik gösterdiği, 
ancak cephe tasarımı ve süsleme gibi bazı yapı detaylarda, yerel etkilerin ve 
ustaların öne çıktığı görülür (Kuban, 2007: 587-597). Yapıların kapı ve üst 
sıra pencerelerinin biçimlenişlerinin kule yapıları ile olan ilişkisi yerli sanat 
geleneklerinin merkezden ve yerel otoriteden uzakta inşa edilmiş olan bu 
yapılardaki etkisini göstermektedir.

İncelediğimiz yapıların hemen hepsinde üst örtü, düz ahşap tavan ve 
bağdadi kubbe ile sağlanmıştır. Rugova köyünde Hasan Ağa camisinde harimin 
üst örtüsü kubbe ve tonozlarla, Muliç köyü camisinde ise harimin güneyi bir 
kubbe ile kuzeyi ise düz bir tavanla örtülüdür.

Hasan Ağa camisinin enine dikdörtgen planlı harimi ortada bir kubbe 
iki yanda ise doğu batı yönlü uzanan ikişer beşik tonozla örtülmüştür. Kubbe 
kuzey ve güneyde beden duvarları, doğu ve batıda ise tonozlardan kuzey ve 
güney duvarlara diyagonal uzanarak altıgen bir alt yapı oluşturan kemerlerle 
taşınmaktadır. Muliç köyü camisinde harimin güneyini örten kubbe, doğrudan 
beden duvarlarına ve kadınlar mahfilinin destekleri üzerine oturmaktadır. 
Kubbeye geçiş ise köşelere atılan kirişlerle sağlanmıştır.

Lubeniç, Kaliçan, Pojaran, Smoliça, Yablaniça ve Vokşi köyü camilerinde 
üst örtü düz ahşap tavanla sağlanmıştır. Babay Bokş, Çarabreg, Babaloç ve 
Çokun köyü camilerinin harimi güneyde bağdadi bir kubbeyle kuzeyde ise düz 
bir tavanla örtülüdür.  

Harimlerin kuzeyinde yer alan; Rugova köyündeki Hasan Ağa, Vokşi, 
Yablaniça ve Çokun köyü camilerinin kadınlar mahfilleri, ahşaptan inşa edilmiş 
ve özgünlüğünü koruyan örneklerdir. İncelediğimiz diğer yapılarda ise kadınlar 

13  Bölgedeki kule evler hakkında bilgi için bkz. Rassam S., “Traditional Houses in 
Western Kosovo: A Descriptive Survey of Kullas in the Municipalities of Istog and 
Klina”, United Nations Mission In Kosovo (UNMIK) yayınlanmamış çalışma. 
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mahfilleri beton malzemeyle yenilenmiş ve özgünlüğünü tamamen yitirmiş 
durumdadır.

Bazı yapıların kadınlar mahfilinde niş ya da bacalara yer verildiği 
görülür. Bölgede tarikat mensubu kişilerin camilerin kadınlar mahfillerinin 
bir bölümünü kullandıkları bilinmektedir. Bu baca ve nişler, tarikat üyelerinin 
kullanımında ısınma için yapılmış ocaklara ait olmalıdır. Bugünkü durumunda 
kadınlar mahfili bulunmayan Babay Bokş köyü camisinin üst kat seviyesinde, 
kuzey duvarının batısında yer alan ocak nişi ve yaşmağı günümüze ulaşmış 
tek ve orijinal bir örnektir. Vokşit köyü camisinin doğu duvarının kuzeyinde, 
Babaloç köyü camisinin kuzey duvarında yer alan nişler ile Çokun ve Çarabreg 
köylerindeki camilerin kuzey duvarlarında görülen bacalar yapıların onarım 
öncesi kullanımlarındaki ocaklarla ilişkili olmalıdır.   

İncelediğimiz camilerin tamamı 1999 Kosova Savaşı’nda tahrip olmuş. 
Savaş sonrası yapılan onarımlarda ise yapıların büyük çoğunluğunda mihraplar 
özgünlüğünü yitirmiştir. Çokgen planlı nişe sahip mihraplar üçgen ve sivri 
kemerli bir kavsara içinde birkaç mukarnas dişi ile biçimlendirilmiştir. 

Minberlerin hemen hepsi 1999 Kosova Savaşı’ndan sonra yenilenmiştir. 
Özgünlüğününü koruyan herhangi bir örnek bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda Rugova köyündeki Hasan Ağa camisi dışında kalan 
örneklerin hemen hepsi, gerek boyutları gerekse dikdörtgen planlı ahşap örtülü 
basit kuruluşlarıyla, içte ve dışta süslemeye yer verilmeyen sade görünüme sahip 
yapılardır. İpek’teki Babaloç, Çokun, Yablaniça ve Vokşi köylerindeki camilerin 
süslemesiz sade görünen dış cephelerine karşın, iç mekanlarının resimlerle süslü 
olduğu görülür. 

Bunlardan Kosova savaşında harap olan Babaloç ve Çokun köyü 
camilerinin duvar resimleri, yapılan onarımda yenilememiştir. Yablaniça ve 
Vokşi köyü camileri ise, merkezdeki yapılarla boy ölçüşebilecek zengin duvar 
resimleriyle günümüze ulaşmıştır (Arık, 1976; Kuyulu, 1988, 1990, 1994, 2000; 
Karaaslan 2019). 

Resimler panolara ayrılan duvarlarda serbest fırça ve şablon kullanılarak 
yapılmıştır. Serbest fırça ile yapılan resimlerde mimari tasvirler, peyzaj içinde kent 
görünümleri, köprüler ve camilerin yer aldığı kent tasvirleri, vazo içinden çıkan 
çiçekler, asma dalları, karpuz, duvar saati gibi konulara yer verildiği; şablon kullanılarak 
yapılan resimlerde ise, diyagonal eksende bitkisel motiflerin tekrarlandığı görülür. 
Perspektifin kullanıldığı resimlerde derinliğin ışık gölge ile verildiği görülmektedir. 
Her iki yapının duvarlarını bezeyen resimlerin konu programındaki paralellikle 
birlikte bazı resimlerin aynı elden çıkmışçasına tekrarlanmış olduğu da görülür. 
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4. Sonuç

Balkanlarda ve Kosova’daki Osmanlı yöneticileri tarafından inşa ettirilmiş
ve zengin vakıflarla desteklenmiş mimari eserlerin daha çok şehir merkezlerinde 
yer aldıkları görülür. Kosova’da şehir merkezlerinde, kare bir alt yapı üzerinde 
kubbeyle örtülü harim ile revaklı bir son cemaat yerine sahip camiler çoğunluğu 
oluşturmaktadır. “Yemişçi” lakabıyla bilinen ve Arnavut kökenli bir sadrazam 
olan Hasan Ağa tarafından Yakova’nın Rugova köyünde inşa ettirilen Hasan Ağa 
Camisi ise merkezi kubbeli plan şemasıyla gerek imparatorluğun başkentindeki 
çağdaşlarının Kosova’daki tek temsilcisi olması, gerekse merkezden uzak bir 
köyde yer almasıyla ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Osmanlı imparatorluğunun egemen olduğu farklı coğrafyalarda görülen 
mimari eserlerde, planların Anadolu örnekleri ile paralellik gösterdiği, ancak 
cephe tasarımı ve süsleme gibi bazı yapı detaylarında, yerel etkiler ve ustalar 
öne çıkmaktadır (Özgür Yıldız, 2008). Anadolu’da 18. yüzyıldan günümüze 
kadar hemen her bölgede gördüğümüz dikine dikdörtgen planlı düz ahşap 
tavanlı ve ahşap kubbeli, üzeri kiremit kaplı kırma çatıyla örtülü camilerin 
Kosova’daki örneklerinin şehir merkezleri ile birlikte daha çok yerel otoriteden 
uzak köylerde, bölge halkı ve yerli ustalar tarafından inşa edildiği görülür. İpek 
ve Yakova’nın köy camilerinin yüksekçe tutulmuş kiremit kaplı kırma çatıları, 
kapı, üst sıra pencereleri gibi öğelerin cephelerdeki yer alış ve biçimlenişinde 
görülen bölgeye özgü kule yapıları ile olan ilişki, yerli sanat geleneklerinin 
merkezden ve yerel otoriteden uzakta inşa edilmiş olan bu yapılar üzerindeki 
etkisini göstermektedir. Bir minaresi ve giriş cephesi önünde bir son cemaat yeri 
bulunmayan, bölgedeki kule evlerin cephe ve üst örtü kuruluşunu tekrarlayan 
bazı örnekler, ilk bakışta bir camiden çok konut yapılarını çağrıştırmaktadırlar.
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1. Giriş

Küresel siyasi ve ekonomik yeniden yapılanmalarla son otuz yılda 
dünyada meydana gelen derin ve hızlı değişimler, turizmde hem 
mekânsal hem de turist pazarının büyüklüğündeki önemli artışla 

sonuçlanmıştır. Bu değişikliklerin hızı ve birçok öngörülemeyen durumlar, 
turizmde evrimsel biçimde büyüme yaratmaktadır. Çevresel alandaki gelişmeler 
ve zorunlu duyarlılıklar,  turizmde temel değişiklikleri de gerektirmektedir.  
Turizmin doğasını diğerlerinden daha fazla değiştirme potansiyeline sahip temel 
faktör “sürdürülebilir kalkınma”-SK (sustainable development)  olarak kabul 
görmektedir. Dünya liderlerinin zirve toplantıları, politika beyanları, mevzuat, 
endüstri ve pazarlamada  -belki de turistlerin davranışlarındaki- değişiklikler ya 
da hepsi, farklı ölçeklerde turizmin belirli unsurlarında bazı temel değişikliklere 
neden olmaktadır (Butler, 1999).
* Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Savaş 
Alanlarında Ziyaretçi Yönetimi: Çanakkale Savaş Alanları Gelibolu Tarihi Alanı konulu yüksek lisans tez 
çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.
1  Gazi Ü. Fen Bilim. Ens. Şehir ve Bölge Plan. ABD, elif.topcu.92@gmail.com  
2  Gazi Ü. Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Plan. Bölümü, neving@gazi.edu.tr  
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Sürdürülebilirlik; kabaca bugünden yarını planlamak ve/veya yaşamak 
olarak tanımlandığında, SK ekonomik döngünün tüm aşamalarını içeren 
uzun vadeli bir süreçtir ve temelinde kaynakların korunması ve geliştirilmesi 
olduğu için bugünkü neslin hayati ihtiyaçlarının, gelecektekiler mahrum 
edilmeden karşılandığı kalkınma olarak açıklanabilir. SK alanında ilk küresel 
girişim ve ortaklık 2015 tarihli 2030-Birleşmiş Milletler-SK Hedefleri- SDGs 
(UN-Sustainable Development Goals) ile kurgulanmıştır. 17 adet SDGs 
içerisinde 8.9.SDG ile “2030 yılına kadar, istihdam yaratan ve yerel kültür 
ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için politikalar 
tasarlama ve uygulamalar” hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizmin önemi, 
SDG hedefi 12.b’de de vurgulanmakta ve “istihdam yaratan ve yerel kültür ve 
ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizm için SK kalkınma etkilerini izlemek 
için araçlar geliştirme ve uygulama” kapsamında değerlendirilmektedir (URL-
1).  Bu kapsam, turizm faaliyetlerinde çevresel etkilerin en aza indirilmesini ve 
turistik destinasyonlarda sosyo-ekonomik faydaların en üst düzeye çıkarılmasına 
olanaklar ve değişimler getirmektedir. Sürdürülebilir turizm ulusal, bölgesel 
ve uluslararası işbirlikçi ortaklıklar, ağlar ve programlarla yaygınlaştırılabilir. 
Günümüzde yaygın olan kültür turizmin destinasyonları olan miras alanlarında 
sürdürülebilirlik stratejileri bu mirasın korunması ve teşvik edilmesi için 
tamamlayıcı olmalı ve hassas pazarlama, mirasa ilgi çekme için destek olmalı, 
miras değerlerinin doğru tanımlanmasını ve böylece turizm potansiyelini ve 
taşıma kapasitesini yani ziyaretçi yönetimini kapsamalıdır. Sürdürülebilir, iyi 
yönetilen turizm sektörü, ekonomik kalkınma, demokratikleşme, sosyal adalet, 
eğitim, eşitlik ve güçlendirmenin yanı sıra barışa katkıda bulunur. Bu anlayışla 
turizmden beklenen ekonomik ve kültürel katma değer için ulusal ve yerel 
yönetim planları ile yerel turizm planları ve stratejileri uyumlu olmalıdır. 

Kültürel miras değerleri genellikle “tarihi alan-arazi-mimari” (historic 
landscapes) referansla tanımlanmaktadır. Savaş alanları, yerel ve küresel ölçekte 
tarihi yaşanmışlıklarıyla alana atfedilen değer ve savaşı sorgulama, nedenini ve 
yaşanılan kederi anlama, ölenleri anma gibi içsel duyguların yönlendirmesiyle 
alternatif bir turizm hareketi olarak Hüzün Turizminin-HT (dark tourism) çekim 
alanıdır. Ancak birçok savaş alanı siyasi ve dini çatışmaları temsil ettiği için 
meşru sahipleri olmayan veya hiçbir kültürün özdeşleşmek istemeyeceği miras 
olabilir. Örneğin Auschwitz Birkenau-Alman Nazi Toplama ve İmha Kampı 
(1940-1945) dünya tarihinde birçok kişinin kesinlikle unutmak isteyeceği ve 
özdeşleşmeyi tercih etmeyeceği dönemin anılarını temsil etmektedir (Langer 
1991:3). Ancak, bu kamp, 20. yüzyılda insanlığın hemcinslerine karşı zulmünün 
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simgesi ve aralarında çok sayıda Yahudi’nin de bulunduğu 1,5 milyon insanın 
işkenceyle katledildiği yer olarak 1979’da Dünya Kültür Miras Listesine 
(DML) alınmıştır. Yahudilerin desteği ile Polonya Devleti tarafından geçmişteki 
vahşetin hatırlatıcısı olarak yönetilmektedir. 

Diğer yandan “Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı Alanları” 
(Çanakkale -Dardanelles - and Gelibolu –Gallipoli- Battles Zones in the 
First World War)  bu savaşın 100. yılında DML Geçici Listeye (Tentative 
List)  alınmıştır. Alanda I. Dünya Savaşı Çanakkale Boğazı deniz ve Gelibolu 
Yarımadası kara savaşlarının yapıldığı yerler bulunmaktadır. Alanda çok 
çeşitli batık gemiler, silahlar, siperler, kaleler, burçlar ve Türk, Avustralya, 
Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız savaş mezarları ve anıtları ile birlikte savaşla 
ilgili sayısız eser bulunmaktadır. Alanda ve yakın çevresinde arkeoloji, tarih, 
flora ve fauna açısından zengin ve son derece nadir değerler bulunmaktadır. 
Savaşa ait çok sayıda kişisel günlükler, mektuplar ve şiirler, çizimler, resimler, 
koleksiyonlar ve düşmanla dostça karşılaşma örnekleri bugüne ulaşmıştır. Yani 
Gelibolu muharebeleri, ‘savaş’ın eşsiz bir sosyal ve kültürel olaya dönüştüğü 
ve karşılıklı anlayış, saygı ve hoşgörü, daha doğrusu ‘barış’ için açık bir davet 
haline geldiği tek yerdir. Bu, Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı Alanlarını 
ayrıcalıklı kılarken, savaşa katılmış milletler için hüzün ve kültür turizminin 
önemli destinasyonunu oluşturmuştur. Bu alan tüm bu değerleri ile Olağanüstü 
Evrensel Değer-OED (Outstanding Universal Value) olarak statüsü ile koruma 
ve turizm planları, savaşın tarihi değerlerine odaklıdır. Bu nedenle bu çalışmada 
Dünya Miras Komitesinin (DMK) 2000’li yıllarla öngördüğü miras yönetim 
sistemine göre 2001’deki 25. oturumunda kabul edilen OED Beyanı (Statement 
of Outstanding Universal Value) aracılığıyla Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya 
Savaşı Alanları ve yakın çevresinin tüm miras değerleri tanımlanmaktadır.  
Bu ele alışta “Miras Değerlerine Dayalı-Odaklı Yaklaşım” (Heritage Values-
Based or Focused Approach) izlenmektedir. Bu yönlenme ile bu çalışmanın 
teorik çerçevesi; HT ve savaş alanları ve bu tanımlama yaklaşımı ve OED 
Beyanı ile oluşturulmuştur. Böylece bu yaklaşımın uygulanması ile alan yazına 
katkı sağlama ve savaş alanlarının sadece HT’ne değil kültür turizmine ilişkin 
potansiyeli de belirleme amaçlanmaktadır.  

2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Kapsamında Hüzün-Karanlık 
Turizmi 

Sürdürülebilirlik kavramı 1990lı yıllardan itibaren günümüzde birçok 
alanda kullanılan kavramlardan biridir. Bu kavram, bugünden geleceği 
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yaşamak yani bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin de gereksinimlerini 
karşılamalarından ödün vermeden karşılamak olarak tanımlanabilir. Bu tanıma 
göre SK; kalkınma ve doğal kaynak dengesini dikkate alan, kalkınmanın 
yararlarını akılcı yöntemlerle bugünün ve gelecek nesillerin kullanımına sunan, 
çevreyle kalkınmanın birbirini tamamladığı kalkınma anlayışıdır. SK “çevre 
kalitesini ve beşeri sermayeyi” dikkate alan, kaynakların optimum kullanımıyla 
uzun dönemli kalkınma modeli olarak ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları 
kapsar.

Turizm, SK’nın üç boyutuna ve 17 adet SDGs her birine katkıda bulunabilir. 
Bu sektör sadece büyümeye öncülük etmekle kalmaz, aynı zamanda insanların 
yaşam kalitesini de iyileştirir. Çevre korumayı destekleyebilir, çeşitli kültürel 
miras değerlerini korur ve savunabilir ve dünyadaki barışı güçlendirebilir. SK 
geliştirmede turizmin etkileyici potansiyelinden yararlanmak için (mevcut 
zorlukların üstesinden gelme, fırsatları değerlendirme gibi) yönetim süreci 
ne yapılması gerektiğini ortaya koyar. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bu 
süreçlerde, turizmin SK’nın kilit unsurlarına dayanakla önemli ve kalıcı katkı 
sağlayacağını vurgulamaktadır. Bu unsurlar; 

- Sürdürülebilir ekonomik büyüme,
- Kaynak verimliliği, çevre koruma ve iklim değişikliği,
- Sosyal gelişme, istihdam ve yoksulluğu azaltma,
- Kültürel ve miras değerleri koruma, geliştirme, 
- Karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik  (UNWTO, 2017). 
UNWTO, turizm ile SK arasındaki bağın üç temel ilke üzerinden 

kurgulanmasını da öngörmektedir; 
- Temel ekolojik süreçleri sürdürerek ve doğal mirasın ve biyo-çeşitliliğin 

korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur oluşturan 
çevresel kaynakların optimal kullanımını sağlamak,

- Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermek, 
yerleşik ve yaşayan kültürel miraslarını ve geleneksel değerlerini korumak ve 
kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmak, 

- İstikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatları ev sahibi topluluklara ve 
paydaşlara sosyal hizmetler dâhil adil bir şekilde dağıtılan sosyo-ekonomik 
faydalara ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak, uzun vadeli ekonomik 
operasyonlar sağlamak (UNWTO, 2022). 

Turizm ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşimde turizmin büyümeyi 
mi yoksa tam tersini mi yönlendirdiği belirsiz olsa da ilişkileri karşılıklı olarak 
güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Turizm ile SK’nın genel seviyeleri -özellikle 
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yoksulluğun azaltılması, sosyo-ekonomik eşitlik ve çevresel bütünlük- arasında 
daha az net bir nedensel ilişki olsa da turizm; sektörün büyüklüğü, uluslararası 
ticarete katkısı, hızlı büyümesi ve turizm değer zinciri yoluyla diğer sektörlerle 
bağlantıları göz önüne alındığında, kalkınma aracı olarak önemli fırsatlar 
sunmaktadır. 

Uluslararası turistlerin % 40’ı “kültür turisti” olduğu dikkate alındığında 
kültür turizminin bu bağlantıları güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Kültürel 
mirasın küresel zenginliğinin temel motivasyonuyla kültür turizmi; esas olarak 
kültürel olarak motive olmuş insanlar tarafından kültürel cazibe merkezlerine 
ve etkinliklere yapılan ziyaretleri içerir. Kültür turisti de gittikleri yerde kalma 
süresinin önemli kısmını kültürel ziyarete ayıran veya kültür etkinliklerine 
katılan gezginlerdir (OECD, 2009). UNWTO, 2017’de 22. Genel Kurulunda 
“uluslararası sürdürülebilir turizm yılı” programı ile kabul edilen tanıma göre; 
kültürel turizm “ziyaretçinin temel motivasyonunun somut ve somut olmayan 
kültürel çekicilikleri öğrenmek, keşfetmek, deneyimlemek ve tüketmek olan bir 
tür turizm faaliyeti ya da ürünüdür”. Bu çekicilikler/ürünler; sanat ve mimariyi, 
tarihi ve kültürel mirası, edebiyatı, müziği, yaratıcı endüstrileri ve yaşam 
tarzları, değerleri ile toplumun ayırt edici maddi, entelektüel, ruhsal ve duygusal 
özellikleriyle, inançları ve gelenekleriyle ilgilidir (UNWTO, 2017). Dolayısıyla, 
insanların eski medeniyetlerin izlerini ve yaşayan farklı kültürleri tanımak için 
yaptıkları seyahat ve konaklamalar “kültür turizmi” kapsamındadır. Sonuç 
olarak; turizm ve kültür arasındaki sayısız bağlantı, SK’ya katkıda bulunabilir. 
Bu katkı sadece ekonomik değildir, kültür turizmi kültürlerarası diyalogu ve 
ziyaretçiler ve topluluklar için daha geniş deneyimsel ve eğitimsel faydalar 
sağlar. Turizm ve müzik dâhil diğer yaratıcı endüstriler arasındaki bağları 
güçlendirmek için fırsatlar yaratır.  Ayrıca, turizm ile elde edilen gelir kültürel 
mirasın hayatta kalmasına yardımcı olacak girişimlere yönlendirilerek mirasın 
korunması için olanaklar sunar (WTO, 2012). 

Kültür turizmi talebi salt niceliksel olarak büyümesine karşın son yıllarda 
bu talep niteliksel değişikliklere kaymıştır. Birçok araştırmada, kültürel turizm 
talebinin farklı segmentlerinin (inanç, gastronomi ve edebiyat turizmi gibi) 
farklı kültürel ‘deneyimler’ için artan arayış ve diğer turizm sektörleriyle artan 
entegrasyon vurgulanmaktadır (Richards, 2011; Richards, 2014). Daha yakın 
zamanda, kültürel turizmde -daha az- somut olmayan kültürel değerlere ve 
sürece daha aktif olarak dahil olan turizm tüketim biçimlerine doğru bir kaymaya 
neden olan “yaratıcı bir dönüş” hakkında artan bir tartışmalar da bulunmaktadır 
(Richards, Marques, 2012; Richards, 2014). Yaratıcı ekonominin önemi artmaya 
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devam ettikçe, bu talebi artırmak ve yeni ürünler, deneyimler ve pazarlar 
geliştirmek için önemli bir potansiyel sunan kültür turizmi ile önemli sinerjiler 
ortaya çıkmaktadır. Böylece somut olmayan kültüre ve yaratıcı turizme talep 
giderek artmaktadır. Ancak,  yaratıcı turizm geleneksel kültür turizmin yerine 
geçmez daha çok ona ilave olabilir (Richards, 2011). Bu gelişme giderek artan 
serbest zaman ve gelir düzeyiyle bağlantılı olan alternatif turizm arayışlarıyla 
ilişkilendirilmektedir. 

Alternatif turizm (alternative tourism), tanımı ve terminolojisi ve hala 
somut tanımı olmayan muğlak bir kavram olarak gündemdedir. Sorumlu turizm 
(responsible tourism), yeni turizm (new tourism), yumuşak turizm (soft tourism), 
düşük etkili turizm (low-impact tourism),  özel ilgi turizmi (special interest 
tourism) gibi kapsamlarla, kitle turizmine alternatif olan kavramlarla birlikte 
akademik tartışma ve ilgi konusudur. Alan yazında kitle turizminin olumsuz 
etkilerine tepkiden geliştiğine dair ortak görüş yaygındır. Farklı tanımlar 
birlikte değerlendirildiğinde alternatif turizm; ‘yeni’ tüketicilerin talepleriyle 
ortaya çıkan yeni pazarlar olarak tüm turizm aktivitelerinde daha iyi huylu 
biçimlere dönüşme arayışında, hem ev sahiplerinin hem de konukların olumlu 
etkileşimlerin ve paylaşılan deneyimlerin keyfini çıkarmasına izin veren, doğal, 
sosyal ve toplumsal değerlerle tutarlı turizm biçimleri” olarak tanımlanabilir. 

Son yıllarla keder, acı, anı ve ölüm duygularını yaratıcı ve alternatif 
turizm kapsamıyla ilişkilendirilen HT’ne talep artmaktadır. Tarihte yaşanmış ve 
küresel düzeyde önemli etkileri olan savaşların yaşandığı alanlar günümüzde 
önemli turizm destinasyonlarına dönüşmektedir. Hüzün alanları, ziyaretçileri 
cezbetmeye devam eden savaş, soykırım, holokost, suikast, suç veya hapsetme 
gibi yerleri belirtmek üzere ortak bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu fenomen, 
bir dizi küresel destinasyonda mevcuttur ve çeşitli toplumlar ve siyasi rejimler 
arasında ortaklığı ve birleştirici unsurları da gösterir. Bu alanların yorumlanması 
ideolojinin ve baskın inançların ürünü olabilir ya da turizm tesisleriyle yan yana 
geldiği buluşma yeri olabilir. Dolayısıyla kutlanan, yorumlanan şey genellikle 
seçicidir ve kabul edilemez ve kabul edilebilir olanı anma ikilemleri bu alanların 
durumuna, doğasına ve içeriğine yansır. Böylece, ziyaretçiye daha fazla araştırma 
yapmak veya caydırmak için iyi konumlandırılmış, artırılmış ve yapılandırılmış 
bir anlatı sağlarlar. Sonuçta;  HT’nin anlam genişliği ve çeşitliliği ile kapsamı da 
geniştir.  Alan yazında HT aşağıda verildiği şekilde 5 kategoride incelenmektedir 
(Seaton 1996);  

- Ölüm olaylarını izlemek amacıyla yapılan ziyaretler, 
- Bireysel veya toplu ölümlerin gerçekleştiği alanlara yapılan ziyaretler, 
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- Anıt veya hapishanelere yapılan ziyaretler, 
- Ölümlerle ilgili olayların yaşatıldığı yerlere yapılan ziyaretler, 
- Ölümlerle ilgili kanıtların sergilendiği yerlere yapılan ziyaretler. 
Savaş alanları, sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel 

çekiciliğiyle hüzün ya da alan yazında; karanlık (dark) turizm, hastalıklı-
marazi (morbid) turizmi, yas-keder-ölüm (grief) turizmi (Slayton 2006), ölüm 
(thana) turizmi (Seaton, 1996), kara leke (black spots) turizmi ve ürperti 
(shudder, grusel) turizmi kapsamında savaş (war) turizminin çekim merkezidir. 
Ülkeler, bölgeler veya kıtalar arasında önemli rol alan tarihi yaşanmışlıkları, 
orada olanların nedenini öğrenme ve daha iyi anlama, yakından ilişki kurma, 
ölen kişilere ve savaş alanının yaşandığı alana verilen değer HT’nin başlıca 
motivasyonlarıdır. Bazı durumlarda bu alanlar, mağdurların ve tanıklıklarının 
hatıra unsuruna dönüşür (Lennon, 2017:6-7). Savaş bağlantılı aktiviteler de 
turizm pazarının büyük bir kısmını teşkil eder (Smith, 1998). Sonuçta; savaş 
alanları yerel ve küresel ölçekte tarihi yaşanmışlıklarıyla alana atfedilen değeri 
ve savaşı, nedenini ve yaşanılan kederi anlama, ölenleri anma gibi amaçlarla 
kültür turizmi kapsamında alternatif olarak HT’nin çekim alanıdır. Ölümle 
ilişkilendirilen bu tür yerleri ziyaret yeni bir şey değildir. Günümüzde olduğu 
gibi geçmişte de ölüm, acı, şiddet ve facialar ile ilişkili olayların yaşandığı 
yerler ziyaret edilmiştir. İlk olarak M.Ö. 264 yılında Gladyatör oyunları halka 
açık olarak Roma’da Collesium’da düzenlenmeye başlanmıştır. Vahşet dolu bu 
oyunları izlemek için farklı coğrafyalardan birçok insanın Roma’ya gelmesiyle 
Collesium ilk turizm çekim alanı olarak değerlendirilmektedir  (Uzunaslan, 
2005).

1990’ların başlarında, bazı bilim adamları turizm ile ölüm veya acı 
çekilen yerlere artan ilgiye dikkat çekmişlerdir. Özellikle miras turizmi alanında 
çalışan akademisyenler savaş ve savaşla ilgili alanlarda turizme ilişkin önemli 
araştırmalar üretmişlerdir. Özellikle 1996’da Uluslararası Miras Araştırmaları 
Dergisinin karanlık turizm temalı özel sayısı akademik platformun dikkatini 
çekmiştir (Light, 2017). Savaş alanlarının DML’ne alınması bu ilginin 
sonuçlarındandır. Ancak bu eğitici ve hatıra odaklı geliştirilmesi gerekirken 
savaş alanlarının turizm ürünü olarak metalaştırılmasını da hızlandırmıştır 
(Stone, 2006, s. 156).

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının miras değerleriyle -yukarıda 
kısaca açıklanan- HT, alternatif ve yaratıcı turizm çeşitlerine sunduğu potansiyeli 
ile bu çalışmada ele alınmıştır. Böylece MY başlangıcı olan değer tanımlama ve 
alan sınırını belirlemeye çalışılmıştır. 
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3. Miras Yönetimi Kapsamında Miras Ögelerinin ve Alanlarının 
Tanımlanması 

Miras değerlerinin etkin korunması ve sürdürülebilirliği için DMK 
uhdesindeki Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi -ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) 1990’da Uluslararası Arkeolojik Miras 
Yönetim Komitesi (The International Scientific Committee on Archaeological 
Heritage Management -ICAHM) tarafından yayınlanan “Kültürel Mirasın 
Korunması ve Yönetimi Tüzüğü” (Charter for the Protection and Management 
of the Archaeological Heritage) ile  “miras yönetimi”-MY (heritage 
management)  uluslararası platformlarda ilk kez yer almıştır. 1993’da DMK 
uhdesindeki Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu 
Çalışmaları Merkezi (Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property) önderliğinde Jokilehto ve Feilden tarafından “Dünya 
Miras Alanlarının Yönetimi Rehberi” (Management Guidelines for World 
Cultural Heritage Sites) yayınlanmıştır (Feilden ve Jokilehto, 1993). İngiliz 
Tarihi Kentler Forumu tarafından 1998’de yayınlanan “Korunan Alan Yönetimi 
Rehberi  (Conservation Area Management- A Practical Guide) (EHTF,1998) 
ve sonrasında Burra Tüzüğü’nün MY’ne rehberlik etmesi bu süreçte öncü ve 
cesaretlendirici olmuştur (ICOMOS, 1999). 2013’de UNESCO-DMC, Kültür 
Varlıklarının Korunması ve Onarımı Çalışmaları Uluslararası Merkezi-ICCROM 
(International Centre for The Study of The Preservation and Restoration of 
Cultural Property), Uluslararası Doğa Koruma Birliği- IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) ve ICOMOS işbirliğinde hazırlanan “Dünya 
Kültür Mirasının Yönetimi” (Managing Cultural World Heritage) kitabına 
(Wijesuriya, Thompson, Young, 2013) ve DMK’nin her yıl yayınladığı Uygulama 
Rehberlerine (Operational Guidelines) göre MY uygulanmaktadır. Türkiye’de 
2004’ yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 
yapılan değişiklik ve 2005 yılında yürürlüğe giren kısaca “alan yönetimi 
yönetmeliği” olarak anılan yönetmeliği ile uygulamaya girmiştir. 2007’de T.C. 
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan, özel olarak doğal alanların korunmasına rehber olması 
için hazırlanan ancak tüm koruma alanları için hazırlanacak planlarda planlama 
sürecine ilişkin rehber niteliğinde olan “Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi” 
kitabı da rehber niteliğindedir.  

MY alana özgü kimliğini koruyan ve yaygınlaştıran ve hedefe yönelik 
yapılacak yönetim planlamasıyla varlık değerleri korunurken, toplum ile 
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birlikte bu varlıkların sürdürülebilirliğinin etkinleştirilmesidir. MY’nin amacı, 
kültürel varlıkları mümkün olan yerlerde hatta kültürel varlığın sınırlarının 
ötesinde sosyal, ekonomik ve çevresel faydayı artıracak biçimde korunması ve 
yönetilmesidir. Dolayısıyla miras alanına özgü değerlere göre farklılaşan MY 
süreci “araştırma, yönetimin kurgulanması, süreci programlama ve yönetim 
planlaması-planı, izleme-denetim ve revizyon olmak üzere üç aşamadan 
oluşmaktadır. MY planlaması kültürel mirasın sürdürülebilirliği için gereken 
çalışmalarda kurumlar arasında eşgüdümü sağlamayı, ilgili tüm paydaşların 
karar alma ve izleme süreçlerine katılımını ve kültürel varlığın stratejik bir 
planlama yaklaşımı içinde ele alınmasını amaçlayan bir planlama modelidir. 
Yönetim Planı-YP (Management Plan); “alanın ve miras değerlerinin 
tanımlanması, mekânsal ve işlevsel karakteristik özelliklerini anlama–farkına 
varmayı geliştirme araçlarının, vizyon ve hedeflerin belirlenmesi, uygulamanın 
finansman alternatiflerini oluşturma, uygulamayı yönlendirme, izleme–denetim 
ve revizyon–gözden geçirme” süreçlerini paydaşların katılımı ve iş birliğiyle 
ele alındığı, döngüsel ve geri beslemeli bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu plan, 
koruma-restorasyon, ziyaretçi-turizm, eğitim-farkındalık, tanıma-bilinçlenme-
tanıtmaya yönelik paydaşlarla belirlenen vizyon, hedefler ve uygulanabilir 
yöntemlerle kurgulanmalıdır (Cleere 2010; IUCN 2008 UNESCO, 2013). 
Alan yönetimi de uluslararası ilkelere göre yönetim alanını belirleme, YP’nı 
hazırlama, uygulama, denetleme ve güncelleme süreçlerini kapsar. 

Günümüzde kültürel MY, artık anıtların, bina gruplarının veya sit 
alanlarının yönetimine değil, olağanüstü evrensel değer ya da kültürel miras 
olarak kabul edilen varlıkların somut veya somut olmayan değerler ve nitelikler 
gibi taşıdıkları kültürel önemlere odaklanan bir değişim sürecinden geçmektedir 
(Silva, Roders, 2012). Bu süreçte OED için Önem Beyanı gündeme getirilmiştir. 

3.1.	Önem	beyanı

Önem değeri kavramı, 1995’de Dünya Mirası söylemine girmiş ve 1997’de 
Operasyonel Kılavuza dâhil edilerek miras değerlerinin nitelikleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 2000’de DMK’nin Uluslararası Uzmanlar Toplantısında bu 
kavram Dünya Mirası Değerleri Bildirgesinde (Statement of World Heritage 
Values) konu edilmiş, 2001’de DMK’nin 25. oturumunda “Olağanüstü Evrensel 
Değer Beyanı”- OED Beyanı (Statement of Outstanding Universal Value)  
olarak ifade edilmiştir. 2005’de Operasyonel Kılavuz ile “bir varlığın DML’ne 
kaydedilmesinde OED’in miras değerinin etkin korunması ve yönetimi için temel 
referans olduğu” açıklanmıştır. 2007’de DMK miras değerlerini kaydederken 
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OED Beyanı uygulanmışsa da bazı tutarsızlıklar nedeniyle Eylül 2008’de yeni 
bir formatla DML adaylığında OED Beyanı ve 2007 öncesi DML’ne alınanların 
OED Beyanlarının yeniden hazırlanması zorunlu kılınmıştır (UNESCO, 2008). 
2013’de DMK’nin 37. toplantısında “…..1978 ve 2006 yılları arasında kaydedilen 
Dünya Mirası varlıkları için geriye dönük olarak ÖB hazırlanacak, inceleme 
süreci tamamlanan ve elli sekiz Taraf Devletin nihai olurunu, mutabakatını 
alan yüz doksan altı OED Beyanı DMK’ne sunulacaktır…..” kararı verilmiştir 
(UNESCO, 2013). 2021’de Operasyonel Kılavuzda, miras değerlerinin DML 
işlemlerinde ve miras alanı sınır değişikliğinde ve DML için yeniden başvuruda 
OED Beyanının esas olduğu belirtilmiştir (Tablo 1) (UNESCO, 2021).  Böylece, 
MY’nde “Miras Değerlerine Dayalı-Odaklı Yaklaşımının anahtarı ve ilk aşaması 
olan ÖB (önlemi anlama: önem ve koşulları değerlendirme) miras değer(ler)ine 
özgü koruma ve yönetim politikalarının ve uygulamanın temeli kabul edilmiştir 

Tablo 1. MY sürecinde ÖB yeri ve sürece etkileri

ÖB mülkün durumu, kurallar ve düzenlemeler, toplulukların ihtiyaçları 
vb.›nin dikkate alındığı koruma politikası ve stratejisi geliştirme çerçevesidir. 
ÖB kültürel mirasa atfedilen değerleri ve koruma statüsünü gerekçelendirirken 
kullanılır (ICOMOS,1999). Kültürel önem yerin kendisinde, dokusunda, 



SAVAŞ ALANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE HÜZÜN TURİZMİ: GELİBOLU...     143

kullanımında, çağrışımlarında, anlamlarında, kayıtlarında ve nesnelerinde 
mevcuttur (Silva, Roders, 2012). ÖB’nın oluşturulmasında fiziksel alanlar ve bu 
alanlar arasında değişen kontrol seviyeleri tanımlamada birincil parametredir. 
Miras alanından uzak (İtalya’daki Pompeii’den Vezüv yanardağının görünümü 
gibi) veya belirli varış yollarındaki (Hindistan’daki Tac Mahal gibi) fiziksel 
değerler kontrol yani tampon (buffer zone)  bölgedir. 

ÖB, kültür mirası korumada alan sınırını belirleme, süreci izleme ve 
konumlandığı çevreye de uygun stratejiler gerektirdiği için özellikle dünya miras 
alanları için tanımlanmış tampon bölge de kapsar (Tablo 2). MY’nde değerlerin 
tüm yönlerinin tanımlanmasıyla tampon bölgenin etki alanının ötesine geçer. 
Yani tampon bölge miras değer(ler)inin geniş bağlamıyla kentsel ögeleri, doğal 
ve yapılı çevreyi, altyapı, arazi kullanım kalıpları, mekânsal organizasyon ve 
görsel ilişkiler, somut olmayan kültürel değerler gibi diğer unsurları kapsar 
(WHC, 2015; WHC, 2017). 

Bu yaklaşımla bu çalışmanın amacı; ÖB ile Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alanı sınırının tüm miras değerlerini kapsaması ve böylece tanınırlığı ve 
yer’e uygun alternatif turizm olanaklarının artırılmasıdır. 

Tablo 2. Önem beyanının önerilen kapsamı

3.2.	Miras	değerlerini	tanımlamada	değere	dayalı-odaklı	yaklaşım	

Uluslararası bağlamda yürürlükte olan 1999-Avustralya ICOMOS 
Uluslararası Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Tüzüğü (The 
Australia ICOMOS International Charter for the Conservation of Places of 
Cultural Significance-Burra Tüzüğü) ile tanımlanan miras yönetim sürecinde 
ilk aşama yönetim yani miras değerleri ve alanının tanımlanmasıdır. Alan 
tanımının öncelikli konusu olan “miras alanının değerlerine dayalı-odaklı 
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biçimde önemini tanımlama, anlama, anlatma” tüm süreci etkilemektedir. Bu 
nedenle yenilikçi bir yaklaşımla DMK’nin önerdiği “Miras Değerlerine Dayalı 
(Odaklı) Yaklaşım” (Heritage Values-Based or - Values-Focused Approach) 
ÖB kapsamında uygulamadadır (Şekil 1).Bu yaklaşım, birçok yönden kültürel 
mirasın artan karmaşıklığına yanıt verme avantajı sağlamaktadır. Burra Tüzüğü 
ile daha iyi anlaşılan bu yaklaşımla kültürel mirasın sadece uzmanların değil tüm 
paydaşların MY’nin her aşamasına katılımını teşvik etmiş, ÖB’nın koruma ve 
yönetim stratejilerine temel olacak biçimde kullanılmasını önermiştir. Böylece 
koruma ve yönetim planlarının, değer odaklı geliştirilmesi amaçlanmaktadır 
(UNESCO-World Heritage Centre, 2013).

Şekil 1. Miras Yönetimi, Yönetim Planı, Önem Beyanı,  
Değere Dayalı-Odaklı Miras Tanımlama Yaklaşımı İlişkisi

Bu yaklaşım 2000’li yıllarla geleneksel tanımlama yöntemine alternatif 
olarak gündemdedir. Geleneksel yaklaşımda ana odak, geçmişe ait yapılar ve 
alanların gelecek adına korunması için gerekenler tanımlanarak, korumanın 
gerekçeleri açıklanmakta ve yasal düzenlemelerle desteklenmektedir. 20. 
yüzyılın ortalarında bu yaklaşım ICOMOS aracılığıyla uygulamada ve doktrinde 
yaygınlaştırılmıştır. Her iki yöntem de miras değerlerini tanımlamada;  

  Miras değerlerinin öneminin anlaşılabilmesi için tarihi, kültürel, doğal 
yapı ve diğer özelliklerinin tanımlanması ve tanıtımlarının yapılması, 

  Miras değerleri ile koruma politikalarına yönelik toplumda bilinç ve 
farkındalığın arttırılması zorunlu görülmektedir (UNESCO, 2017).

Tanımlamada, fiziksel alan sınırı birincil parametredir. Bu sınır, taşınmaz 
kültür mirasının bulunduğu alana ve yakın çevreye göre tampon bölge veya 
daha geniş biçimde etki alanı içerecek şekilde tanımlanmalı, tanıtılmalıdır. 
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Fiziksel alanın kontrol seviyesine, varış rotalarına, vista noktalarına, miras 
değerine özgü bilgi, birikim, bilişsel ve duyusal özellikler, yer’in ruhu gibi farklı 
ve karmaşık etkenlere, vb. göre daralan ya da genişleyen sınır, yönetim politika 
ve stratejilerinin de belirleyicisidir (UNESCO-World Heritage Centre, 2013). 
Sınırın belirlenmesinde ve/veya değerlerin tanımlanmasında Miras Değerlerine 
Dayalı (Odaklı) Yaklaşım; miras değerlerinin bugüne (rant, yeni yapılaşma 
ve gelişme baskıları, siyasi politika, kimlik, günlük yaşama uygunluk, somut 
olmayan değerler, sahiplilik, aidiyet, kullanım, vb.) ve geleceğe (doğal afetler, 
savaş, terör, iklim değişikliği, yeni kurumlar, araştırmalar, küreselleşme, 
küresel toplum, vb.) referansla karmaşık ya da çok boyutlu bileşenlerinin 
değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır (Gültekin Turgut, Uysal, 2018). 

Taşınmaz kültürel mirasını tanımlamada, bu değerlerin çeşitliliği 
konusunda farkındalık, eşitlikçi temsil ve tanınırlığı sağlamak için DMK’nin 
2003’de kabul ettiği ICOMOS’un hazırladığı analiz çerçevelerinde (tipolojik 
-typological, kronolojik, bölgesel –chronological, regional, tematik-thematic) 
(ICOMOS, 2004) dikkate alınmaktadır. Bu çerçevelerde YP kapsamında alanın 
taşıma kapasitesinin belirlenmesi yani ziyaretçi yönetimi öngörülmektedir. 

3.3.	Ziyaretçi	yönetimi

Miras alanları nitelik ve büyüklük olarak farklılıklar gösterseler de önemli 
ziyaretçi çekim noktalarıdır. Ancak turizmdeki büyüme ve artan ziyaretçi sayısının 
alana zararlı etkileriyle yeni sorunlar oluşturmaktadır. Bu durum özellikle Dünya 
Miras Alanları gibi ünik ve kırılgan çevrelerde tahribata, miras değerlerin 
algılanamamasına ve turizmdeki çekiciliğinin azalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle MY kapsamında ziyaretçi yönetimi (Şekil 3) önem 
kazanmaktadır. Ziyaretçi yönetimi; insan akımının düzenlenmesi ve insan 
kitlelerinin oluşturduğu olumsuz durumları idare etme, insanları mekân ve 
zamana yayma sanatıdır (Duhil, 2005). Ziyaretçi yönetim stratejileri hedeflerle 
ilişkilendirerek açıklanmaktadır (Pedersen, 2002);

- Ziyaretçi sayılarının ve hareketlerinin -zaman, yer, vb.- düzenlenmesi, 
- Belirli -hassas- bölgeler ziyaretin kısıtlanması ya da azaltılması, 
- Ziyaretçilerin belirli aktivitelere katılımının teşvik edilmesi, 
- Fiziksel yapısının ziyaretçi etkilerine karşı dayanıklılığının sağlanması,  
- Ziyaretçiler arası çatışmanın engellenmesi, 
- Yerel halk ve ziyaretçiler arasında çatışmanın azaltılması, 
- Rehberlik hizmetlerinin ve yönlendirici bilginin sağlanması. 
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MY’nde, ziyaretçi yönetimi sürdürülebilir yaklaşımla çalışanların, 
yaşayanların ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yerel planların 
ve YP’nın   tamamlayıcısı olmalıdır (Akdoğan, 2010).

4. Gelibolu Tarihi Alanı Önem Beyanı: Genel Bağlam

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale İlinde Çanakkale Boğazı ile Saros Körfezi 
arasında, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinden oluşmaktadır Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihî Alanı; Gelibolu Yarımadasında, Eceabat ilçe sınırları içerisinde 
üç tarafı denizle çevrili alandır (Şekil 2).

Şekil 2. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı konumu ve morfolojik yapısı (URL-2).

4.1.	Coğrafi	konum	ve	doğal	miras	değerleri	

Tarihi Alan; Çanakkale Boğazının Avrupa yakası boyunca uzanan 
yarımadayı kapsamaktadır. Bugünkü Çanakkale İlindeki Gelibolu Yarımadası 
(Thracian, Chersonese, Thrakia Khersonesos’u, Kallipolis) Ege (Aigaion) ile 
Marmara (Propontis) Denizleri arasındaki Çanakkale Boğazı (Hellespontos) ile 
boğazın batısındaki Saros Körfezi (Melas Kolpos) arasındadır. Yarımada; Ege 
Denizi’nin kuzeydoğusunda Avrupa Kıtasının güneydoğu ucunu oluşturan ve 
Boğazın Avrupa yakasında 5 km uzanan, genişliği en geniş yerde 27 km olan 
kara parçasıdır (Şekil1). Coğrafi bu konumu ile Balkanlar, Trakya, Anadolu, 
Akdeniz ve Karadeniz havzaları yani Asya ile Avrupa arasındaki jeo-politik ve 
stratejik suyolu üzerindeki önemiyle prehistorik dönemden itibaren aralıksız 
yerleşim alanıdır (Erdem, 2019). Yarımada, kıtalararası geçiş üstünlüğü ve 
doğal zenginlikleriyle,  siyasi ve ekonomik erke sahip olma mücadeleleriyle her 
dönemde savaş alanı da olmuştur.  
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Gelibolu Yarımadası’nın bulunduğu Çanakkale yöresi, C1 (az yağışlı 
– kurak) ile C2 (az yağışlı – yağışlı) iklim tipleri arasında bir geçiş özelliği 
göstermektedir. Bölgede sonbahar ve ilkbahar mevsimleri uzun sürmekte, kışlar 
ılıman ve yağışlı, yazlar sıcak ve giderek daha kurak olmaktadır. Bölgenin iklim 
özellikleri yıl boyu hareketli olup, don olayları enderdir (Tarihi Alan Planı Büro 
Çalışmaları, 2017).

Gelibolu Tarihî Alanı’nda bulunan hidrolojik yapı ile ilişkili olarak, 
alanın tarımsal üretime elverişli olan alanları farklılık göstermektedir. Alandaki 
düzlükler, tepeler ile ovalar arasında yer alan vadiler tarımsal açıdan verimli 
topraklardır. Çanakkale Boğazı kıyısındaki Kilye Koyu’nun devamında 2,400 
hektar (ha) alanı kapsayan Kilye Ovası bulunmaktadır. Kilye Ovası’nın; 
güneyinde Eceabat Ovası, kuzeyinde Anafartalar Ovası ve Bigalı Ovası, 
güneybatısından Kum Limanı Ovası, güneyinde Morto Koyu ve Seddülbahir 
Ovası alandaki başlıca ovalardır.

Gelibolu Yarımadası, Trakya’da ormanların en geniş ölçüde tahrip edildiği 
sahalardan biridir. Bu nedenle alanın neredeyse tamamı maki formasyonu ile 
kaplanmış, ormanlar 200-300 m. yükseklikteki tepelere çekilmiştir. Yarımadada 
kuru ormanların hâkim elemanı, Koru Dağlarının batısındaki gibi Kızılçam 
(Pinus brutia) ve nadir olarak Saplı Meşedir (O. pedunculiflora). Saros 
Körfezi’nden 200-250 m. yükseltiye kadar olan yerlerde dar bir şerit halinde 
meşe ve gürgenlerden ibaret kuru ormanlar yer almaktadır. Kızılçam (Pinus 
brutia) ormanları yarımadanın Gelibolu güneyinde kalan kesimdeki tepeler 
üzerinde yaygındır. Alanda Kızılçam (P.brutia) ormanları büyük ölçüde tahrip 
edilmiş olmakla birlikte, Yolağzı, Kumköy, Seddülbahir, Kum Limanı, Behramlı 
ve Soğanlıdere çevresinde küçük topluluklar halindedir. Bu ormanlar 200-300 m. 
yükseltiye sahip tepelerde topluluklar oluşturur (Yaşar, 2001). Yaklaşık 33.500 
ha olan alanda 20.418,72 ha orman alanı bulunmaktadır. Bu alanın 18.624,13 
ha orman alanı, 1.794,59 ha kısmı orman haritalarında orman vasıflı değilse de 
gerçekte orman niteliklidir (Tarihi Alan Planı Büro Çalışmaları, 2017).

Gelibolu Yarımadasında debileri fazla iki su kaynağı bulunmaktadır. 
Bunların en önemlisi Galata Köyü yakınlarındadır. Bu kaynağın debisi 10 lt/sn 
civarındadır. Bu kaynaktan ve Ocaklı Köyü yakınında debisi 5 lt/sn olan ikinci 
kaynaktan Gelibolu kentine su verilmektedir (Yaşar, 2001). Yarımadada Kavak 
Deltası, Demirci, Fındıklı, Değirmendüzü, Uzunhızırlı Göletleri ve Tayfur 
Barajına karşın Tarihi Alanda sadece Tuz (Suvla) Gölü bulunmaktadır. Tuz Gölü 
kuşlar için önemli bir sulak alandır. Afrika ile Batı Palearktik arasında göç eden 
milyonlarca göçmen kuşun üç önemli uçuş yolundan biridir 
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Boğazın kıyı kesimleri Akdeniz Foku (Monachus monachus) ve Tırtak 
(Delphinus delphis) gibi IUCN kriterlerine göre kritik düzeyde tehdit altında 
(CR) ve tehdit altındaki (EN) deniz memelilerinin ve Akdeniz Martısının (Larus 
melanocephalus) göç yolu üzerindedir.  Bu bölge tehdit altındaki Yalancı Apollo 
(Archon apollinus)  ve Bavius Familyasının farklı türleri dâhil olmak üzere 5 
kelebek türü için ÖDA’dır. Şehit Karanfili (Dianthus ingoldby), İnekmemesi 
(Lyrata), Ana Çamçiçeği (Cephalathera epipactoides), Deli Lale (Frtitillaria 
bithynica) alandaki endemik bitki türleridir (Tarihi Alan Planı Büro Çalışmaları, 
2017).

4.2.	Tarihsel	süreçte	yerleşim	ve	savaş	alanları	

Günümüzde Çanakkale iline bağlı Gelibolu Yarımadası (antik Thrakia 
Khersonesos’u) hem coğrafi hem de kültür tarihi bağlamında Türkiye 
Trakyası’nın özellikli bölgelerinden biridir. Çanakkale Boğazı (Hellespontos) ve 
Saros Körfezi (Melas Kolpos) arasında uzanan ve coğrafi konumu bakımından 
Trakya, Ege, Anadolu ve hatta Ege-Karadeniz arasında bir geçit niteliği taşıyan 
Yarımada, tarih öncesi devirlerden başlayarak günümüze dek farklı kültürler 
tarafından aralıksız olarak iskân edilmiştir. Bu kapsamda yerel topluluklar, 
Thrak halklarıyla birlikte Yarımada kıyılarında varlık gösteren kolonistler, 
Romalılar ve farklı etnik gruplara sahip topluluklar bir arada yaşamışlardır 
(Erdem, 2019).

Yarımadanın tarihi kronolojik olarak “Kolonizasyon öncesi, Koloni, 
Hellenistik ve Roma Dönemleri”ne göre açıklanabilir. Kolonizasyon öncesine 
ait yarımadanın güneyindeki Karaağaçlıtepe, Değirmenlik, Akbaş, Kumtepe ve 
Asartepe’deki üst paleolitik dönem buluntuların çoğu (tarım, yapılaşma, ulaşım, 
vb. nedenlerle) tahrip edilmiştir. Bu bölgedeki höyüklerin kültür dolgusu, üst 
tabakadaki Bizans Dönemi altındaki dört ana tabaka prehistorik çağlara (en 
altta 1. tabaka Kalkolitik Çağ, 2. tabaka Erken Tunç Çağı I. evreye (Troya I), 
3. ve 4. tabakalar yine Erken Tunç Çağı›na (Troya II) tarihlenmektedir (Sarı, 
2012). Höyük yerleşimleriyle birlikte, Neolitik dönemden itibaren yarımadanın 
ve aynı adı taşıyan kentin sürekli yerleşim alanı olduğunu, M.Ö. 3000›lerle 
Karlar, Lelegler ve Pelasgların (ya da Thrakların) Luwi-Pelasg dilinde “güzel 
yer” anlamıyla değişmeyen adı Kallipolis (Özveri, 2005:11; Umar, 1999:9) 
kanıtlamaktadır. Bölgenin ilk yerleşikleri (Thrak boyundan Dolonklar ya 
da Odrysler gibi) (Erdem, 2019; Porozhanov, 2011:92) ile MÖ 1200’lerde 
Balkanlar’dan göç edenler ve kentin kuruluşu hakkında farklı bilgiler 
bulunmaktadır.  Kentin, Hellen Kolonizasyonu sürecinde M.Ö. IX. yüzyılın 
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başlarında ve/veya M.Ö. VIII. yüzyılın ikinci yarısında (Avram, 2004:981), 
Strabon’a göre (Miletosluların Saros Körfezindeki Kardia ve Limnai, Aiolların 
boğazdaki Madytos ve Sestos kolonileriyle –apoikiai- gibi (Loukopoulou, 
2004:900) eşzamanlı (M.Ö. 750-550) olarak MÖ. 670’lerde kurulmuştur 
(Strabon, 2005: 18-19). 

Gelibolu yarımadasında insanlık, yerleşik yaşama geçerken savaşlara da 
açılmış. MÖ 12. veya 11. yüzyıla ya da arkeolojik kanıtlara göre MÖ 1194-1184 
tarihlenen ve İlyada destanına göre 10 yıl süren Troya (Troia) Savaşı, Doğu-Batı 
çatışmasının tarihteki ilk örneğidir (Kantarcı, 2021). Troya kralının oğlu Paris’in 
(Aleksandros), Miken (Mykenai) Kralı Agamemnon’un kardeşi, Akha Kralı 
Menelaos’un genç ve güzel eşi Hellen’i Troyaya kaçırmasıyla Akhaların Troyaya 
saldırmasıyla başlamıştır. Hellen mitolojisine göre, tanrı(ça)ların kavgalarının 
uzun hikâyesine bağlanır. Kenti ele geçiremeyen Akhalar, Tanrıça Athena’nın 
aklıyla Odysseus’un inşa ettiği tahta atı kent surlarının önüne bırakıp, atın hediye 
olduğuna inanan Troyalıların gece kente aldıkları atın içerisindeki askerler kent 
kapılarını açınca Troyalılar yenilir. Tahta at bu savaşın sembolüdür. Bu savaşta 
Akhaların ilk ayak bastığı Troya toprağı Gelibolu’ya Troyalı Protesilaos (anlamı 
ilk ayak basan), karaya çıkınca öldürülmüştü. Eceabat (Antik Elaious) yakınında 
Karaağaçlı Tepe antik çağlardan beri “Akhalı bu kahramanın anıt mezarı” olarak 
bilinir. Antik çağ yazarları gemi şeklindeki bu mezarın uzaktan görülebildiğini, 
Büyük İskender’in burada kurbanlar kestirdiğini yazmışlardır (Demirarslan, 
2018). Troya kralı Priamos’un karısı Hekabe’nin savaş sonrasında Troya’dan 
kaçıp yarımadaya geçişi ve burada üzüntüden bir köpeğe dönüşmesi de bölgenin 
yaygın mitoslardan biridir (Körpe, 2017:54). 

MÖ 4. yüzyılın ilk yarısından itibaren Yarımada, Grekler, Odrysler ve 
diğer yerel Thrak toplulukları arasında savaş alanı olmuştur. Bu nedenle, 
Arkaik, Klasik ve Geç Antik çağlarda, Trakya’dan kaynaklanan saldırılara 
karşı kentte savunma duvarları oluşturulmuştur. İlk duvarın MÖ 565’de yerli 
halk Dolonkların, Yarımadanın kuzeyinde yaşayan Apsinthlerin saldırıları 
karşısında Delphoi’ye kaçıp, yardım talep ettikleri Yaşlı Miltiades (MÖ 590 
- MÖ 525), tarafından yarımadanın en dar yerinde Bakla Burnu (Kardi) ile 
Bolayır Limanı  (Paktye) arasında yapıldığı bilinmektedir. MÖ 514’de Pers 
Kralı Darius, İskit Seferi dönüşü Gelibolu dâhil Makedonya’yı hâkimiyetine 
almış ve bölgede Pax (barış) Persica sağlanmıştır. Bu dönemde, duvar dışına iki 
küçük ticaret iskelesi (emporia) inşa edilmesi, bu duvarın savunma açısından 
öneminin kalmadığını göstermektedir. Ancak, Apsinthlerin saldırılarıyla 
yarımadayı terk eden Persler MÖ 470’de geri dönmüşlerse de Traklarla 
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ve Atinalılarla MÖ. 471 ve MÖ. 465 yapılan savaşlarla Pers hâkimiyeti 
sona ermiştir. Atinalı siyaset ve devlet adamı Perikleks, bölgede barış ve 
güvenlik amacıyla MÖ 449’da yarımadaya getirdiği kolonistlerle ve MÖ. 
447’de yaptırdığı 3. duvarla kentin savunmasını güçlendirmiştir. MÖ 404’de 
Atinalıların Aigospotamoi Deniz Savaşında Spartalılara yenilmesiyle Traklar 
kenti istila etmiştir. MÖ. 398’de Spartalı General Dekyllidas’ın yaptırdığı 3. 
duvar savunmada yetersiz kalmıştır. MÖ 280’de Keltler, MÖ 200’lerde Kral 
V. Philippos kenti yağmalamış, Büyük İskender’in ölümüne kadar yarımadada 
Makedonlar (Yavuz, 2012), MÖ 196’a kadar Seleukos Krallığının hâkimiyeti 
sürmüştür. MÖ 133’te Pergamon Krallığı hâkimiyeti sonrası MS 43 Roma 
İmparatorluğu’nun hâkimiyeti ile “devlete ait bölge (ager publicus) olmuştur. 
Bu tarihe kadar savunma duvarların durumu bilinmemesine karşın yarımadada 
güvenliğin büyük güçlerin varlığı ile sağlandığı anlaşılmaktadır. Kent, MS 
400’de, 540 ve 559’da istilalarla ve 447 ve 478’de depremlerle yıkılmıştır 
(Strabon, 2005:38). 540’da Hunlar duvarı geçip kenti yağmalamıştır. Ancak, 
Bizans İmparatoru I. Justinianus’un (482-565) onarttığı duvarları 559’da 
Kutrigurlar aşamamışlardır. Yarımadanın 1095’de Osmanlıların hâkimiyetine 
geçmesiyle Roma hâkimiyeti sonlanmıştır. Beylikler döneminde hâkimiyet 
1354’de Karesi Oğulları Beyliği’nden tekrar Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. 1. 
Murat döneminde (1365-1389) Yeniçeri Ocağı kurulunca, 1362’de Gelibolu’da 
bu ocak için kurulan Acemi Ocağının gençlerinin, Gelibolu ile Lâpseki-Çardak 
arasındaki gemilerde çalıştırılmış olmaları (Halaçoğlu, 1995:92) Gelibolu’nun 
14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa’ya geçişte önemli bir liman olduğunu açıklar. 
Bu liman ve İstanbul’un savunması için Çanakkale Boğazında kaleler inşa 
edilmiştir.  

Çanakkale Savaşlarında deniz ve kara savaşlarında Çanakkale Cephesinde 
İngiliz, Anzak, Fransız ve Osmanlı askerlerinin de bulunduğu yaklaşık 
yarım milyon insan ölmüştür. Deniz savaşlarında Taarruz 19 Şubat sabahı 
saat 09.50’de başladı. Rumeli Yakası’nda bulunan Seddülbahir ve Ertuğrul 
tabyaları ile Anadolu Yakası’ndaki Kumkale ve Orhaniye tabyaları yoğun 
ateş altına alındı. Boğaz’ın girişindeki tabyalar tahrip olunca Türk topçusu 
geriye alınmış, gemi bombardımanından korunmak için Seddülbahir ve 
Kumkale bölgesi boşaltılmıştı. Bu durumda Müttefik Donanma Komutanlığı, 
Seddülbahir ve Kumkale’ye birer tahrip müfrezesi çıkarmıştı. 7-8 Mart gecesi 
Nusret Mayın Gemisiyle 26 mayın Erenköy Koyu’na dökülmüştü. Anadolu 
Hamidiye, Rumeli Mecidiye ve Namazgâh tabyaları yoğun ateş altında 
kalmıştır. Türk topçusunun 18 Mart günü kazanmış olduğu zafer, 25 Nisan 
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1915’te başlayacak ve 8,5 ay devam edecek olan kara muharebeleri esnasında 
Mehmetçiğin Çanakkale’de yazacağı destanın önsözü ve habercisi olmuştur 
(Engin, Albayrak, 2016).

Kara savaşlarında Gelibolu Yarımadası’nın güneyine kara kuvvetleri 
çıkararak Çanakkale Boğazı’nı savunan tabyaların gerisindeki hâkim noktaları 
işgal edip tabyaları etkisiz hâle getirmek ve denizde bulunan mayınları 
toplayarak donanmalarına güvenli bir geçit açmak üzerine kurulmuştu. Arıburnu, 
Seddülbahir, Kumkale, Türk Ordu Komutanlığı, 18 Mart’ta zafer kazanmıştır 
(Engin, Albayrak, 2016).

4.3.	Ulusal	ve	uluslararası	koruma	ve	planlama	süreci

Tarihî Alanın korunmasına ilişkin tescil ve planlama kararları 
1970’li yıllarla devam etmiştir. Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu 
Yarımadası’na özel statü veren ilk yasal düzenleme 26.05.1973 tarih ve 7/6477 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.  Bu kararla alan önce orman rejimine alınmış, 
sonrasında 02.11.1973’de  “Tarihi Milli Park” ilan edilmiş ve 1974’de Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Park (TMP) Müdürlüğü kurulmuştur. Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 14.11.1980 tarih 
ve 12331 sayılı kararı ile Gelibolu Yarımadası’nın tümü ile (Saros Körfezi 
ile kuzeyde Kavak –Kadıköy, güneyde Ortaköy ve tarihi duvarın (Examil) 
güneyindeki alan), 1710 sayılı Eski Eserler Kanuna göre doğal-arkeolojik-
tarihi, askeri-harp tarihi-kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir. Aynı yıl 
Tarihi Milli Park’ın ilk Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) hazırlanmıştır. 
Ancak 11.08.1983 tarih ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre bu 
plan onaylanmamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Tarihi Milli Park 
alanını 1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma (KTVK) 
Kanunu gereği çok yönlü sit alanı olarak tescil etmiştir. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, bir yandan KTB›nın sit ve tescil kararlarını, diğer yandan da 1980 
TMP UDGP ’nı dikkate alarak, TMP için 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni-Nazım İmar Planını (ÇDP-NAİP) hazırlamış 
ve 28.07.1981 tarihinde onaylamıştır.  Sonrasında KTVK Yüksek Kurulu’nun 
28.08.1986 tarih ve 2574 sayılı, Bursa KTVK Kurulu’nun 17.06.1991 tarih, 
1784 ve 19.04.1992 tarih, 2412 sayılı kararları ile doğal, tarihi, arkeolojik 
ve kentsel sit alanlarını belirleyip, mezarlıklar, anıtlar ile sivil ve askeri 
mimarlık örneklerini koruma altına almıştır. Ayrıca, Bursa KTVK Kurulu’nun 
19.04.1992 tarihli kararı ile sit alanları derecelendirmiştir. Bu karar ile köy 
alanları, turizm tesisleri, sanayi alanları ve askeri alanlar dışında kalan ve 
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1981 tarihli ÇDP-NAİP’nda ‘Tarihî Alanlar’ olarak gösterilen Çanakkale 
Savaşlarının fiilen cereyan ettiği yerler ‘tarihi sit’, ‘orman alanları’ I. derece 
ve ‘tarımsal araziler’ de III. derece doğal sit olarak tanımlanırken, Kilitbahir 
Köyü kentsel sit alanı ilan edilmiş ve diğer köylerdeki her yapılaşma için 
Kurul’dan izin alınması koşulu getirilmiştir. 1997’de IUCN tarafından 
“Korunan Alanlar” listesine alınmıştır. 

29.04.2013’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Revizyon Planı 
onaylanarak, tarihi sit ve özgün doğa kesimleri program alanları, hassas koruma 
bölgeleri, sürdürülebilir kullanım bölgeleri, kontrollü kullanım bölgeleri, eko-
turizm alanları, kentsel ve kırsal gelişme alanları belirlenmiştir (Tarihi Alan 
Planları Büro Çalışmaları, 2017).

I. Dünya Savaşı’nın başlamasının 100. yılı olan 2014 yılında, Gelibolu 
Yarımadası, 15 Nisan 2014’de “Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı 
Alanları tanımıyla DMK tarafından DML’ne Geçici kabul edilmiştir 
(UNESCO, 2014). 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete de 
yayımlanan 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında 
Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ile Gelibolu Yarımadası TMP 
Müdürlüğü kaldırılarak, Çanakkale Savaşları alanının bütünsel bakışla 
açık hava müzesi olarak düzenlenmesi ve yönetilmesi amacıyla Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) kurulmuştur. Aynı 
Kanunla Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın bu statüsü kaldırılmıştır. 
2014’de Gelibolu Tarihi Alanı KTVK Koruma Komisyonu kurulmuştur. Bu 
komisyon doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç, 2863 sayılı Kanun 
ile korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik 
olarak yapılacak plan, proje, uygulama, tescil ve ilgili diğer iş ve işlemler için 
karar almaktadır. 

4.4.	Yürürlükteki	yönetim	planı		

6546 sayılı Kanuna göre; ÇATAB, Çanakkale Deniz ve Kara 
Savaşları’nın meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nın 
tarihî, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, 
yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, geleceğe aktarılması ve yönetimini 
sağlamak için kurulmuştur. 2017’de Alan Başkanlığınca hazırlanan 1/50.000 
ölçekli ÇDP ve eki 1/25.000 ölçekli Tarihi Alan Planları ve aynı yıl 1/25.000 
ölçekli Tarihî Alan Planı, KTB Gelibolu Tarihi Alanı KTVK Komisyonunun 
22.05.2017 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  33.438,62 ha olan 
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planlama alanında; tarihi ve kültürel alanlar, kaleleri, tabyaları, şehitlikleri 
ve anıtları, yabancı anıt ve mezarlıkları, muharebe alanlarını, tematik açık 
hava müzelerini ve 1. derece arkeolojik sit alanlarını kapsamaktadır. Bu 
planın temel amacı; planlama araçlarını geliştirmek, alanının somut ve somut 
olmayan kültürel miras değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak, alanının değerler bütünlüğünü ve özgünlüğünü koruyarak sosyal ve 
ekonomik kalkınmasını sağlamak, sosyal yaşam ve mekân kalitesini arttırmak, 
ulaşım hizmetlerini ve erişilebilirliğini geliştirmek, riskleri azaltmak olarak 
belirtilmektedir

5. Gelibolu Tarihi Alanı Önem Beyanı: Fiziksel-Mekânsal Değerler 

5.1.	Taşınmaz	kültür	mirası	

1/25.000 ölçekli Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Planı ana ve alt 
program alanları ile plan kararlarına göre toplam 33.438,62 ha alanı kapsayan 
planlama alanının; %96,62’si doğal, %1,11’i yerleşim, %0,03’ü altyapı, 
%0,75’i çalışma ve sosyal altyapı, %0,76’sı turizm, %0,66’sı tarihi ve kültürel 
ve %0,06’sı ise ulaşım alanlarıdır. Aynı planda mevcut sit alanlarına ilave-yeni 
koruma alanları belirlenmiştir. Bunlar; 

Yoğun Tarihi Sit Alanları – 1 (Yts1); 1/50 000 ölçekli ÇDP hükümlerine 
göre; Çanakkale Savaşlarında en yoğun siper savaşlarının yaşandığı alanlar ile 
Osmanlı ve itilaf kuvvetlerinin siperlerinin son sınırı ve bu alanlar arasındaki 
askersiz (no man’s land) saha ve ilişkili bölgeler, 

Yoğun Tarihi Sit Alanları – 2 (Yts2); 1/50 000 ölçekli ÇDP hükümlerine 
göre; Çanakkale Savaşlarında en yoğun siper savaşlarının yaşandığı alanların 
yakın çevresinde savaşa ait iz ve işaretlerin yoğunlaştığı alanlar (siper 
hatları, tüneller, ikmâl yolları, vb. muharebe kalıntıları) ile savaşla bağlantılı 
düzenlemelerin (şehitlik, mezarlık, anıt vb.) bir bölümü olarak belirtilmiştir 
(1/25.000 ölçekli Tarihi Alan Planı Raporu, 2017).

Tarihi Alanda yer alan kaleler, tabyalar, savaş alanları, şehitlikler ve anıtlar, 
sivil mimarlık örnekleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 

5.1.1.	Tarihi	kaleler

Kilitbahir Kalesi (Foto1); Havadan görünümü yonca yaprağına benzeyen 
kalenin adı Denizin Kilidi (Kilid-ül Bahir) anlamındadır. Fatih Sultan Mehmet, 
Rumeli Hisarı ile İstanbul Boğazı’nı kontrol ettiği gibi Çanakkale Boğazı’nın en 
dar yerinde karşılıklı iki kale yaptırmıştır. Bunlar Anadolu yakasında Çimenlik 
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Kalesi (Kal’a-i Sultaniye), Avrupa yakasında Kilitbahir Kalesidir. Bu kaleler 
sayesinde karşılıklı top ateşlerinin ulaşamadığı gemi olmadığı için Boğaz’dan 
geçmek zorlaştırılmıştır.  

Seddülbahir Kalesi (Foto 2); Çanakkale Boğazını savunmada Kilitbahir 
ve Kale-i Sultaniye’nin yetersiz kaldığı düşüncesiyle Anadolu yakasındaki 
Kumkale ile birlikte 1659’da IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan 
tarafından yaptırılmıştır. Venediklilerle Girit Adasında süregelen uzun savaşın 
yeniden başlamasıyla Kumkale ile birlikte saldırıların karşılandığı ilk savunma 
hattı olması için inşa ettirilmiştir. 

Foto 1. Kilitbahir Kalesi (URL-3).          Foto 2. Seddülbahir Kalesi (URL-3).

5.1.2.	Savaş	alanları	ve	tabyalar	

Namazgâh Tabyası (Foto 3);1770’de Kilitbahir Kalesi’ni geçtikten sonra 
yolun deniz tarafında bulunan 26 adet bonetten oluşan Namazgâh Tabyası’nın, 
Osmanlı Ordusunun ıslahı için gelen Baron De Tott’un da önerisiyle inşasına 
başlanmıştır. Çanakkale Boğazı’nın en dar noktasındaki ilk ve en büyük tabyadır. 
Sonrasında eklenen yapılarla beraber, Merkez Tabya niteliği kazanmıştır. 

Foto 3. Namazgâh Tabyası (URL-3).

Rumeli Hamidiye Tabyası (Foto 4); 1896’da yaptırılmıştır. Kilitbahir 
köyünün güneyinde, Gonca Tepe’nin eteklerinde yer almaktadır. Bonetin 
üzerindeki kitabesinde Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırıldığı 
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yazmaktadır. Tabya, cephanelik ya da erat koğuşu olan toprak tepecikler 
olarak iç bölümleri taş ve üzeri tonozlu üç bonet ve iki 35’lik Krupp marka top 
platformundan oluşmaktadır. 

Foto 4. Rumeli Hamidiye Tabyası (URL-4). 

Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği (Foto 5); Seyit Onbaşı’nın adı 
ile özdeşleşen bu tabya Rumeli Hamidiye Tabyasının 300 m kuzeyinde, II. 
Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır. 8 bonet ve 6 top yeri olan tabyanın 
gerisinde karargâh yapıları olduğu düşünülen temel izleri bulunmaktadır. Bu 
tabyada şehit olan 16 askerin toplu gömüldüğü alan, 1919’da Şehitlik olarak 
düzenlenmiş, 1969’da yenilenmiştir.  (URL-3).

Foto 5. Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği (URL-3). 

5.1.3.	Şehitlikler,	anıtlar	

Akbaş Şehitliği ve Anıtı (Foto 6); 1945’de inşa edilmiştir. Akbaş mevkiinde 
19. Tümen’in seyyar hastanesi “sevk hastanesi” olan bu mevkiden kuzey 
cephesinde ağır yaralanan askerlerimiz, Akbaş veya Ağadere Hastanesinde 
müşahede altında tutulurlardı. 

Foto 6. Akbaş şehitliği (URL-3).
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Tarihe Saygı Anıtı ve Parkı (Foto 7); Eceabat vapur iskelesinin yanında 
bulunan park, 2008’de yapılmıştır. 2010 ve 2013’de iki kez yenilenmiştir. Park 
içerisinde tabyalara ait toplar, top mermisi ve bir anıt bulunmaktadır. Anıt; savaşa 
dâhil olan tüm tarafların askerleri, Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal Bey ve anne 
figürlerinden oluşmaktadır. Anıtın devam eden bölümünde; Onbaşı Ömer oğlu 
Nasuh Bey, Pilot Üsteğmen Ali Rıza Bey, Albay Celalettin Sığındere, Kurmay 
Albay Ali Remzi Alçıtepe, Yarbay Hüseyin Avni Bey, Korgeneral Esat Bülkat 
Paşa, Orgeneral Cevat Çobanlı Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk’ün büstleri 
bulunmaktadır.

Foto 7. Tarihe saygı anıtı ve parkı (URL-3).

Çamburnu Balkan Harbi Şehitler Anıtı (Foto 8); Eceabat-Kilitbahir 
yolunun 2. km’sinde, Çamburnu mevkii güneyinde yolun sağında yüksek kotta 
yer almaktadır. Bu anıt Balkan ve Çanakkale Savaşları Şehitleri adına 1962’de 
yaptırılmıştır. Anıtın kuzeyinde Necmettin Halil Onan’a ait “Dur Yolcu, bilmeden 
gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir”, güneyindeki levhada 
“Burada Balkan ve Çanakkale harplerinde yaralanarak şehit düşen binlerce 
kahraman yatar.” yazılıdır. Çamburnu mevkii 33. Piyade Alayı Komutanı 
Yarbay Ahmet Şevki Bey ve alayın 1. Tabur Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey’in 
şehit düştükleri yerdir. 

Soğanlıdere Hava Saldırısı Şehitliği (Foto 9); 2005’de yenilenerek 
açılmıştır. Havuzlar mevkiinde Alçıtepe köyüne giden yolun sağında Soğanlıdere 
Şehitliği öncesi 7. Tümen Sıhhiye Bölüğü mevkiindedir. Kitabesinde “…….1915 
Çanakkale Muharebelerinde Soğanlıdere’ye yapılan hava saldırısında şehit 
düşen 1 Onbaşı ile 9 Er’e aittir” yazılıdır. 
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Foto 8. Balkan Harbi Şehitler 
Anıtı (URL-3).

Foto 9. Soğanlıdere Hava Saldırısı Şehitliği

Şahindere Şehitliği (Foto 10); Şehitlik 2005’de savaşın 90. yıl törenlerinde 
yapılmıştır. Çınarlıdere’nin üst tarafında yer almaktadır. Mimari tarzı Soğanlıdere 
Şehitliğine benzemektedir. Ay ve ortasında yıldız üzerinde yükselen, üçgen 
konik anıt şehitlerin göğe yükselişi temsil edilmektedir. Zemindeki 132 kabalak 
taş ile şehitler anılmaktadır. Mezar taşlarının üst kısmında gerçek şehitlik alanı 
bulunmaktadır.

Foto 10. Şahindere Şehitliği (URL-3).

Alçıtepe Şehitliği (Foto 11); yapım tarihi bilinmeyen bu şehitlik 1960’da 
ziyarete açılmıştır. Savaş sonrası araziden toplanan şehit kemiklerinin 
defnedilmesiyle oluşturulan şehitlikteki askerlerin kimlikleri belli değildir 
Şehitliğin kitabesinde; “ …Alçıtepe’de  bölgesinde Türk savunma hattında şehit 
olan askerlerimiz bu şehitlikte gömülüdür. Bu vatan aziz şehitlerine minnettardır. 
Ruhunuz şad olsun” yazılıdır (URL-2). 

Foto 11. Alçıtepe Şehitliği (URL-3).
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Mareşal Fevzı Çakmak Anıtı; Alçıtepe’de Hilal Sırtı -Bakı Terası- 
mevkiindedir. 1941’de yapılan anıtın kitabesinde; “5. Kolordu Komutanı 
Tuğgeneral Fevzi Çakmak’ın Savaş İdare Merkezi”  yazılıdır. Fevzi Paşa, 5. 
Kolordu Komutanı Fevzi Paşa ve komutasındaki askerler İngiliz ve Fransızların 
stratejik önemi olan güney bölgesinin en yüksek tepesi Alçıtepe’ye taarruzlarına 
karşı bölgeyi savunmuşlardı (URL-3). 

5.1.4.	Sivil	mimarlık	örnekleri

Geleneksel Kentsel Konut Dokusu; Kentsel Sit alanı	 olup, Gelibolu 
Yarımadası, tarih öncesinden bugüne sürekli yerleşim alanı olmasıyla birçok 
uygarlık katmanına sahip olmuştur. Alandaki 33 adet arkeolojik sit alanı ve 
Gelibolu (Trakia Khersonnesos), Karaağaçtepe (Prostesileion)  Eski Hisarlık 
(Elaus), Havuzlar (Arrhianei), Kilitbahir (Cynossema) Akbaş (Sestos) Kabatepe 
(Araplus), Ece limanı (Eion), Eceabat (Madytos), Kilye (Coela), Küçük Kemikli 
(Limnae) ve Büyük Kemikli (Alopeconnessos) antik kentleri, tarih öncesinin 
kanıtlarıdır. Geçmişin bu birikimi üzerinde Osmanlı Dönemine tarihlenen ve 
günlük yaşamı aktaran mimari yapılar taşınmaz kültürel miras değerleridir. 
Savaşlar ve depremle birçok kez yıkılan kentte geleneksel konutlar (Foto 12), 
tarihi çeşmeler (Foto 13), dini yapılar (Gazi Süleyman Paşa Camii, Ahmed 
Bicani Hazretleri -Yazıcızade Ahmet Efendi, Mastarlı Dede, Abdullah Dede 
Türbeleri vb. cami ve türbeler) kutsal ve kültürel değerlerini korumaktadır. 

Foto 12. Gelibolu’da geleneksel konut örnekleri

1-Ali Poyraz 2-Fikirli Sinan 3-Asım Eken 4-Telli 5- Halil Paşa Çeşmeleri
Foto 13. Gelibolu’da tarihi sokak çeşme örnekleri
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Gelibolu Mevlevihanesi (Foto 14) Hamza Koyda semahane, türbe ve 
taç kapıdan oluşan, çile çıkarılan ve derviş yetiştirilen Mevlevi Asitanesidir. 
1621’den önce kurulan banisi ve ilk postnişini yeniçeri ağası Kara Hasan 
Ağa’nın oğlu Ağazade Mehmet Hakiki Dede’ye atıfla ağazade Dergâhı olarak 
anılmıştır. 1900‘de yeniden inşa edilmiştir. 1994’te onarılmış ve 2005’te ziyarete 
ve Mevlevi törenlerine açılmıştır.  

Gelibolu -Azebler- Namazgâhı (Foto 15); Boğaza hâkim tepede deniz seferi 
öncesi Azeblerin ibadet ve dua etmeleri için 1407’de hayırsever Hacı Beşe oğlu 
İskender tarafından inşa ettirilmiştir. Bugüne ulaşabilmiş ender namazgâhlardan 
biridir (Tanman, 1994). 

Foto 14. Mevlevihane Foto 15. Namazgâhı

6. Gelibolu Tarihi Alanı Önem Beyanı: Somut Olmayan Kültürel 
Değerler

Gelibolu’nun gelenek-görenekleri, Çanakkale bölgesiyle benzerdir. 
Yöresel mutfak ürünleri; peynirli patlıcan, katmer, simit lokumu, çörek ekmeği, 
pirehu, tarhanalı patlıcan, peynir helvası ve mafiş tatları ve yöresel giysileri; 
damat gömleği, ipekli bayan gömleği, bindallı ve üçetek aynıdır.  

Halk edebiyatı açısından; Hero ile Leandros Efsanesi, Kaşıkçı Dede, Bahşi 
Baba, Dursun Dede, Kuzgun Baba, Fazlı Ahmet Paşa, Ahmet Cahidi Efendi ve 
savaşa ait Kınalı Hasan, Rahmet Bulutu (Norfolk Taburu), 215 Okkalık Mermi 
Nasıl Kaldırıldı (Seyit Onbaşı), Efsunlu Mustafa Kemal menkıbeleri yaygındır. 
Bölgeye özgü maniler Eceabat-Alçıtepe, Lâpseki-Umurbey, Yenice-Çınarcık, 
Eceabat İlçe Merkezi, Eceabat-Behramlı, Ayvacık-Nusratlı Hasanobası, Lâpseki-
Yenice, Ezine-Geyikli, Eceabat-Seddülbahir’dir. Saya ve Kepçecik Tekerlemesi 
de bölgeye ait örneklerdir. Türkülerden en bilineni Çanakkale Türküsü’dür.

Eceabat ve köylerinde yerli pamuktan makrome ve şalvar dokunmaktadır. 
Ayrıca çare, çorap, kese işçiliği de yaygındır. Çanakkale seramikleri de önemli 
bir geçmişe sahiptir.
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Tarihî Alandaki önemli gün ve anma etkinlikleri; 9 Ocak, 18 Mart, 24-25 
Nisan ve 10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Kara Muharebelerinin 
sonu ve savaşın resmi olarak bittiği tarih olan 9 Ocak, Deniz Muharebelerinin 
kazanıldığı tarih olan 18 Mart, Çanakkale Savaşlarının büyük önem arz eden ve 
kara muharebelerinin en fazla şehit verilen bölümü olan 24-25 Nisan tarihleri 
ile Anafartalar Muharebesi’nin kazanıldığı tarihin yıldönümü olan 10 Ağustos 
tarihlerinde Tarihî Alanda çeşitli tören ve etkinlikler düzenlenebilmektedir. 
Düzenli olarak 18 Mart anma etkinlikleri Çimenlik Kalesi, Kordon, Cumhuriyet 
Meydanı, Şehitliklerde gerçekleştirilmektedir. 24 Nisan’da Mehmetçik 
Abidesi’nde, 57. Alay Şehitliği ve Anıtında, Morto Koyu’nda Fransa ve Cape 
Helles’de Milletler Topluluğu anma, uluslararası törenler düzenlenmektedir. 
Ayrıca, Osmanlı kuvvetlerine karşı savaşan Anzak’ları anmak amacıyla 25 
Nisan günü sabahı Anzak Koyu’nda uluslararası Şafak Ayini yapılmaktadır.  

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Sürdürülebilirlik bugünden yarını planlamak ve/veya yaşamak olarak 
tanımlandığında; SK kaynakların korunması ve geliştirilmesiyle ekonomik 
döngünün tüm aşamalarını içeren uzun vadeli bir süreçtir.  Sürdürülebilir, iyi 
yönetilen turizm sektörü, ekonomik kalkınma, demokratikleşme, sosyal adalet, 
eğitim, eşitlik, güçlendirme ve uzlaşmanın yanı sıra barışa katkıda bulunur. 
Yani, SK’nın en etkin araçlarından biridir. Turizm ile kültürü, ulusal, bölgesel ve 
uluslararası düzeylerde birbirine bağlayan işbirlikçi yapılar, ağlar ve programlarla 
oluşturulan kültür turizminde kültürel miras alanları odak destinasyonlardır. 
Kültürel miras değeri olarak savaş alanları,  küresel siyasi ve ekonomik yeniden 
yapılanmalarla son otuz yılda oluşan derin ve hızlı değişimlerle HT, yaratıcı, 
alternatif ve dijital turizmin cazibe merkezidir. Bu merkezlerin ziyareti mevsim 
kısıtına bağlı olmadığı için diğer turizm çeşitlerine göre daha avantajlıdır. Bu 
ortamda savaş alanlarının sürdürülebilirliği, koruma ve ekonomi ve dünya barışı 
için dostluk motivasyonuyla hassas pazarlama, mirasa ilgi çekme ve koruma 
için destek sağlama stratejileriyle birlikte kurgulanmalıdır. Bu süreç, kültürel 
miras değerlerinin doğru tanımlanması ya da doğru algı yaratılması ve turizm 
sektöründeki taşıma kapasitesi ve potansiyelinin değerlendirmesini içermelidir 
ve ziyaretçi yönetimini kapsamalıdır. 2000’li yıllarla miras değerlerinin 
sürdürülebilirliği için öngörülen MY’nin dolayısıyla YP’nın ilk aşaması, ÖB ile 
miras değerlerinin karmaşık ve çok boyutlu bileşenlerinin tanımlanmasıdır. Bu 
amaçla önerilen Miras Değerlerine Dayalı (Odaklı) Tanımlama Yaklaşımı, miras 
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değerlerinin bugünkü ve gelecekteki değer ve koşullarını paydaşların katılımı 
ile belirleme avantajı sağlamaktadır. Tarih/arazi ve yapıya odaklı geleneksel 
tanımlama yaklaşımına alternatif olan bu yaklaşım, kültür turizmine yönelik 
potansiyelleri belirleme olanağını da sağlamaktadır. 

Gelibolu, I. Dünya Savaşının sonucunu belirleyen Çanakkale Savaşlarının 
alanı olarak özellikle anma günlerinde ulusal ve uluslararası önemli turizm 
merkezidir ve Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde de yer almaktadır. Bu 
alana özgü Kanun, YP ve Alan Yönetim Başkanlığı ile sürdürülebilirliği planlı 
olarak sağlanmaktadır. Ancak bu çalışmanın kısıtlı çerçevesinde ÖB içerik ve 
izlencesi dikkate alınarak, alanın taşınmaz ve somut olmayan kültürel miras 
değerleri ve doğal yapısı tanımlandığında, en azından tampon bölgenin, alanın ve 
yakın çevresinin özellikle Çanakkale Boğazının ve antik dönemden bugüne çok 
katmanlı kültürel yapısını yeterli tanımlanmadığı, tanıtılmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu tanımlama sürecine paydaşların (yerel halkın, yerli ve yabancı turistlerin, 
sivil toplum örgütleri, vb.) katılımı sağlandığında çok zengin değer varlığına 
ve daha geniş alan-yönetim sınırına ulaşılacağı söylenebilir. Böylece bu 
çalışma, Dünya Mirası Truva ile Gelibolu arasında Boğaz dâhil tarihinin her 
döneminde Dünya’daki birçok değişime neden olan savaş bölgesinin sınırları 
yeniden belirlenmesine dikkat çekerek, DML’ne alınmasına ve sürdürülebilir 
turizm potansiyellerinin belirlenmesine dayanak sunan bir perspektifle 
değerlendirilmelidir. 
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Girişiş

Felsefe tarihi, felsefenin, neden, nasıl ve ne zaman doğduğunu ve günümüze 
kadar evrimleşerek nasıl geldiğini kronolojik olarak anlatan felsefenin en 
temel bilgi kaynağı ve alt disiplinidir. Bu kaynağı üretmek için felsefe 

tarihçileri gayet zor ve zahmetli bir tarama ve analiz faaliyeti yürütmek zorunda 
kalmaktadır. Kısacası onlar düşüncenin tarihi arka planına, doğduğu kültür 
ortamına, felsefe öğretilerinin iç bağlantılarına ve tek tek filozofların 
biyografileri ile felsefi görüşlerine vakıf olmak durumundadırlar. Bu yüzden, 
felsefe tarihçileri geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki fikri bağlantılara, 
tesirlere ve zıtlıklara atıfta bulunarak ve kıyaslamalar yaparak devasa bir 
malzemeyi değişim ve gelişim açısından ince ince analiz etmek gibi bir 
sorumluluk yüklenmişlerdir. Görünenin aksine çetrefilli bir araştırma sahası 
olan felsefe tarihçiliği bu zahmete değecek kıymettedir, çünkü diğer bütün 
felsefe disiplinlerinin temel dayanaklarını göstermek ve fikir damarlarının 
gidiş ve geliş yollarını çizmek yine felsefe tarihçilerinin işidir. 

Her bilgi dalı ve alt disiplini için kendi tarihlerini bilmek yararlıdır ama 
bunlardan hiçbiri felsefe kadar tarihine bağlı değildir. Yani felsefe dışındaki 
bilgi sahalarının çoğu için kendi tarihlerini bilme o bilgi alanının olmazsa olmaz 
şartı değildir. Bir kimyacı veya matematikçi ya da psikoloğun uğraştığı ilim 
sahasının tarihini bilmesi, hiç kuşkusuz yararlıdır, ancak bu bilim insanları, 
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hiçbir zaman felsefede olduğu kadar, kendilerini alanlarının tarihine bağlı/
bağımlı hissetmezler. Yani onlar tarihlerini çok iyi bilmeseler de o sahada 
çalışmalarını sürdürebilir ve alana yeni katkılar sunabilirler. Ama bir felsefeci 
için bu hemen hemen imkânsızdır. 

Felsefe tarihi hem genel tarih, hem de felsefenin kendisi için gereklidir. 
Çünkü felsefe tarihi geçmişteki filozofların daha önce ulaştığı hakikatleri 
saklayıp koruyarak bize ulaştırır, aynı zamanda yürünecek yola işaret ederek 
geçmişte düşülen yanlışlardan bizi korur. Sonuç itibariyle felsefe tarihi birbirini 
takip eden ve biri diğerinden etkilenerek ortaya çıkan fikir akımlarını artarda 
sıralayarak insan aklının nasıl işlediğini bize gösterir (Yıldız, 2011:21). Bu 
bakımdan felsefe problemlerini ancak insan düşüncesinin seyrini takip ederek, 
çeşitli ekollerin içinden çıktığı kültürel ortamları tanıyarak ve filozofların 
düşünce ve hayatlarını öğrenerek kavrayabiliriz. Bu yüzden, felsefe ile onun 
tarihi adeta et ve tırnak gibi birbiriyle kaynaşmıştır. Öyleyse felsefe alanında 
tahsil yapmak isteyen öğrencilerin veya felsefeyi daha derinden tanımak 
isteyen meraklıların işe önce felsefe tarihi okuyarak başlamaları ve felsefe ile 
ilişkileri sürdükçe de felsefe tarihinden kopmamaları bu yüzden çok önemlidir. 
Üniversitelerdeki felsefe bölümlerinin müfredatlarındaki felsefe tarihine ait 
derslerin yoğunluğu da yine bu sebeple açıklanabilir. Nitekim tecrübeyle sabittir 
ki, bireysel okumalarla felsefede ilerlemek isteyenler, disiplinli bir şekilde 
felsefe tarihi çalışması yapmadan yani düşüncenin gelişim seyrini kronolojik 
olarak takip etmeden sadece rastgele okumalarla başarılı olamamaktadır. 

2. Düşünce ve Felsefe Tarihi Ayrımı

Felsefe tarihçisinin karşılaşacağı en önemli güçlüklerden biri düşünce tarihi 
ile felsefe tarihini birbirinden ayıran çizgileri yakalayamamaktır. Bu sebepten 
bir felsefe tarihçisinin zihninde öncelikle düşünce ve felsefe tarihi ayrımını ana 
hatlarıyla netleştirmesi gerekir, çünkü düşünce tarihi felsefe tarihini de içine alan 
bir üst küme özelliği taşıdığından kümeler arası kapsam ve kesişme noktalarının 
ne olduğu problemi yaşanabilmektedir. Düşünce tarihini de kapsayan bir üst 
küme ise bizzat tarih bilimi ve ona dayanak olan tarihi kaynaklar ve verilerdir. 
Bu yönüyle, tarih ve özellikle düşünce tarihi felsefe tarihi için doğal bir zemindir. 
Ancak düşünce ve felsefe tarihini ince çizgilerle birbirinden ayırmak göründüğü 
kadar çok kolay değildir. Orhan Hançerlioğlu Düşünce Tarihi adlı kitabının 
girişinde, “düşüncenin tarihi, insanlaşma sürecinin de tarihidir” derken insanın 
düşünme sürecine katılarak insanlaşacağını ortaya koymaya çalışmaktadır 
(Hançerlioğlu, 1995:3). Nitekim düşünme, henüz beşer olan iki ayaklı tüysüz 
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canlıyı en yakın cinsi olan hayvandan ayırarak insan olmasını sağlayan en temel 
ayırıcı vasfıdır. 

Felsefe tarihini de içine alan düşünce tarihini ortaya çıkarmak isteyen bir 
araştırmacı öncelikle insanlık tarihine odaklanmalı, düşüncenin ifade edilmiş 
ve saklanmış hallerine vakıf olmalıdır. Bunun da elle tutulup gözle görülür olan 
cisim sembolleri aracılığıyla değil de düşüncenin ayrıntıları ve inceliklerinin ifade 
edildiği yazı vasıtasıyla ortaya konduğu unutulmamalıdır, çünkü düşüncenin en 
hassas ifadeleri olan bilim ve felsefede olup biteni anlamak için yazı neredeyse 
zorunludur (Erkızan ve Çüçen, 2012:15). Her ne kadar arkeoloji ve antropoloji 
gibi bilim dalları vasıtasıyla ortaya çıkarılan cisimleşmiş sembolleri temsil eden 
kalıntı ve buluntular yorumlanarak düşünce ve felsefe tarihine destek oluşturulsa 
da bu malzemeler hiçbir zaman düşünce tarihine doğrudan kaynaklık edemezler. 
Bu yüzden, bir bilim dalı olarak tarih yazılı kaynaklar ile başlatılır ki bu aynı 
zamanda düşünce tarihinin de başlangıcını oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan 
bir kısmı birinci el kaynaklar olup, kitabeler, arşiv kayıtları, tabletler, papirüsler, 
parşömenler, idari yazışmalar, tapu kayıtları, sicil defterleri, mektuplar ve 
yıllıklardan oluşan yazılı kayıtlar iken diğer bir kısmı ise bu malzemelere 
dayanarak yazılan tarih kitaplarından oluşur (Özçelik, 2012:6). Bunların 
dışında, insanların kendi görüşlerini içeren telif kitap formatında yazılmış her 
türden metinler de daha çok düşünce tarihinin içeriklerini oluştururlar. Demek 
ki düşünce tarihi cisimleşmiş kalıntı ve buluntulardan çok yazıyla ifade edilen 
kaynaklar üzerine inşa edilmektedir. Çünkü düşüncenin bütünlüğü yazı ve kitap 
formatında daha kolay anlaşılır hale gelmektedir. Burada kastedilen kitaplar 
bizzat düşünce ürünü olan eserler olabileceği gibi, insanlık tarihinde vuku 
bulan olayları yer, zaman, sebep ve sonuç göstererek anlatan tarih kitapları, dini 
eserler ve şiir gibi edebiyat ve sanat ürünü yazılı veriler de olabilir. Bu açıdan 
bakacak olursak, düşünce tarihini, yazının bulunduğu İlkçağdan başlatmak 
gerektiği açıktır. Ancak burada yazının bulunması ölçü alınırsa hemen hemen her 
medeniyet için İlkçağ farklı zamanlarda başlamıştır diyebiliriz. Mezopotamya’da 
tarih öncesi devir, MÖ. 3200’lerde, Mısır’da MÖ. 3000’lerde, Anadolu’da MÖ. 
2000’lerde, Antik Yunan’da ise MÖ. 1200’lerde bitmiş ve tarih çağı bu bitişle 
başlamıştır diyebiliriz (Özçelik, 2012:18). 

Kısacası, bütün bu sebeplerden ötürü, İlkçağ aynı zamanda Tarih Çağı 
olarak adlandırılacak ve Düşünce Tarihi de bu tarihle başlatılacaktır. Şüphesiz 
bu tarih “düşüncenin tarihi” değil “düşüncenin tespitinin tarihi” olacaktır, çünkü 
insan bu dünyada var oldu olalı şu ya da bu düzeyde düşünmektedir, her ne kadar 
bugün biz yazılı kayıtlarına sahip olmadığımız ilk insanların ne düşündüklerini 
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tam olarak bilemesek de. Bu yüzden mevcut veriler ışığında düşünce tarihinin 
MÖ. 3200’lerde başlatılması tesadüf değildir. Öyleyse düşünce tarihi ile felsefe 
tarihini aynı zamanda başlatamayız. Şayet bir felsefe tarihçisi düşünce tarihi ile 
felsefe tarihini aynı zamanda başlatıyorsa, mesela felsefenin Mezopotamya’da 
M.Ö. 3200’lerde başladığını iddia ediyorsa felsefeyi her türlü düşünme aktivitesi 
olarak tanımlıyor demektir. Hâlbuki genel olarak biz biliyoruz ki felsefe her türlü 
düşünceyi değil, eleştirel bir tarzda ortaya konan, sistemli, tutarlı ve rasyonel bir 
düşünme etkinliğini ifade etmektedir. 

İnsanların düşünce ve eylemlerine yön veren olayların bir kısmı onun 
yaşadığı dönem öncesine yani geçmiş tarihine, bir kısmı ise ileriye yönelik 
hedef ve ideallerine göre şekillenecektir. Ancak bu ikisi dışında düşünceyi 
şekillendiren bir üçüncü neden ise insanın bizzat kendi yaşadığı zaman 
diliminde karşı karşıya kaldığı problemleri çözme motivasyonudur. Bu yüzden, 
düşünce tarihini daha çok sorun odaklı çözüm arayışları içermesi yönüyle 
felsefe tarihinden ayırabiliriz (Eren ve Öztürk, 2015: 9). Öyleyse felsefe tarihi, 
hayatı devam ettirmeye yönelik sorunları çözmeyi amaçlayan düşünce ürünleri 
ile felsefeden hemen önce doğduğu kabul edilen bir tür kolektif aklın derin ve 
bütüncül düşünme etkinliği olan hikmetten (bilgelik) farklıdır. Felsefe, hayatta 
kalmak için zaruri olan ihtiyaç duyulan kolektif çabaların ürünü olan bilgilerden 
çok tek tek bireylerin merak ve hayret duygularının ürünü olan rasyonel zihni 
aktiviteler ürünüdür. Ancak bu durumda, düşünce tarihi, bilgelik tarihi ve felsefe 
tarihi üçlüsü insan hayatının bütünlüğü açısından kolayca birbirinden ayrıt 
edilememektedir. Felsefe ve düşünce tarihi arasında yer alan hikmet tarihi de 
bazen düşünce tarihi içinde bazen de felsefe tarihi içinde kendine yer bulmaktadır. 
Özellikle, Batı felsefesi dışında kalan felsefelerde, genel düşünce etkinlikleri, 
bilgelik faaliyetleri ve günlük hayat tecrübesinden kaynaklanan düşünceler iç 
içe geçmiş sözlü ya da yazılı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı felsefe 
tarihçilerinin katı felsefe tanımlarına bağlı kalarak yazdıkları felsefe tarihlerinde 
bu farkın göz ardı edildiği ve bu yüzden batı felsefesi dışında kalan felsefe yapma 
tarzlarının felsefe tarihi dışına itildiği görülmektedir (Gökberk, 1999). Hâlbuki 
özellikle doğu medeniyetlerinde, düşüncenin tarihi aynı zamanda, bilgelik 
tarihi, felsefe tarihi, bilim ve sanat tarihi ile iç içedir. Bu sebepten, Batı dışı 
felsefelerin tarihini ortaya çıkarmak isteyen felsefecilerin işi, hiç şüphesiz, batı 
felsefe tarihini işleyen felsefe tarihçilerinin işinden bir kat daha çetindir, çünkü 
bu coğrafyada oluşan medeniyetlerde felsefe genellikle birçok bilgi türü içine 
sinmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun farkında olan Rus felsefe 
tarihçisi Theodor I. Oizerman konuya daha geniş bir felsefe tanımı üzerinden 
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yaklaşmıştır. Oizerman “tarihsel –felsefi araştırma” adını verdiği çalışma 
sahasının konusunun felsefe olduğunu ifade ettikten sonra, kendi çalışmasını 
kastederek, ona “tarihsel felsefi bilim” adını verir. Bu, onun aslında Tarih 
bilimini arka plan yaparak Felsefe Tarihi ile Düşünce Tarihini birlikte işlemesi 
olarak görülebilir. 

Oizerman’a göre, felsefe tarihini incelerken, tarihsel zemini ve fikir 
kümelerini kronolojik bir sırayla işlediğimiz için tarihsel felsefi bir araştırma 
sürdürüyoruz demektir. Bu yüzden onun  “tarihsel felsefi bilim” adını verdiği bu 
araştırma sahası tarihle felsefenin kesişimi değildir. Çünkü onun amacı, felsefi 
bilginin gelişiminin nesnel olarak koşullandırılmasına neden olan tarihsel sürecin 
eleştirel olarak değerlendirilmesi ve bilincine varılması hususunun ön plana 
çıkarılmasıdır. Kısacası, o tarihi sadece kronolojik açıdan değil ele aldığı felsefi 
öğretiyi anlamak, eleştirel olarak değerlendirmek, diğer öğretilerle bağını ya 
da karşıtlığını kurarak tarihsel ve toplumsal açıdan sürecin nasıl koşullandığını 
ortaya koymak için kullanmaktadır. Ona göre felsefe bu tarihsel sürece bağlı 
kalarak sağduyunun istemlerini her zaman göz önünde bulundurmadığı için 
insanlara güven verememektedir. (1998:10, 11) Onun bu yaklaşımı ister istemez 
felsefeyi daha geniş tanımlama ve sıradan insanların da sahip olduğu sağduyuyu 
hesaba katma girişimi olarak değerlendirilebilir. Bu bakış açısı ister istemez 
felsefe tarihine düşünce tarihi genişliğinde bakmayı gerektirir. Bu yönüyle, 
düşünce tarihi ile felsefe tarihini tam olarak değil kabaca birbirinden ayırmak 
gerektiği fikri kendini gösterir. Biz de bu duyarlılıkla felsefe tarihine yaklaşmak 
durumundayız. Bu yüzden elden geldiğince de bu iki kavramı birbiri yerine 
kullanmaktan kaçınmalıyız.

3. “Dünya Felsefe Tarihi” Adlandırması Neyi İfade Eder?

İlkçağda, Akdeniz çevresinde Mısır, Mezopotamya, (Sümer, Akad, 
Babil, Asur), Hitit, Fenike, Yahudi, Yunan ve Roma medeniyetleri, Doğu ve 
Uzakdoğu’da ise, Hint, Çin, İran ve Türk medeniyetleri, doğup gelişmişti. 
İlkçağ düşünce tarihi bütün bu kültürlerde ortaya çıkan fikir ve düşünce 
hareketlerini içine alan bir kavramdır. Fakat İlkçağ Felsefe Tarihi bahse konu 
olan düşünce tarihiyle kıyaslandığında daha dar bir düşünce kümesine karşılık 
gelir. Zira felsefe tarihi, düşünce tarihinde olduğu gibi, insan faaliyetlerinin 
temelinde olan her türlü duygu, inanç ve ihtiyacın sonunda ortaya çıkan görüş 
ve düşünme etkinliğinden çok, derin, sistemli ve tutarlı olan rasyonel akıl 
yürütmeleri kapsamaktadır. Fakat her ne kadar Antik Yunanlıların başardığı 
tarzda sıkı bir rasyonellik içermese de dünyanın pek çok yerinde dini ya da 
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mistik kökenden veya pratik hayat tecrübelerinden hareketle oluşturulan 
düşünce ürünleri de felsefi bilgi kategorisinde yer alabilmektedir. Kaldı ki 
doğuş sürecinde ortaya çıkan Yunan felsefesi dini-mitolojik inanç unsurları ve 
pratik hayat tecrübelerinden hiçbir zaman tam anlamda bağımsız olmamış, içine 
doğdukları kültürel ortamı oluşturan inançlardan, değerlerden hatta mitolojiden 
izole olarak inşa edilmemiştir (Mariette, 1998: x). Esasen düşünceyi saf 
rasyonalite ile sürdürmek hiçbir medeniyetin başaramadığı bir durumdur. Batı 
dışı toplumların düşünce tarihlerinde yaygın olan bilgelik ürünlerine bir bütün 
olarak bakıldığında bu eserlerin, felsefi, dini ve kültürel unsurlar içerdiğini, 
sanat ve pratik hayata ilişkin bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmaya yönelik 
bir çaba içinde olunduğunu görebiliriz. Bundan başka bazı araştırmacılar, 
bizzat felsefe yapmasa bile, felsefe tarihi ile uğraşmakta, doğu ve batı felsefe 
gelenekleriyle ilgili fikir nakilcisi olarak, geliştirilen teorilerden, sistemlerinden 
ve metotlarından söz ederek felsefeyle ilgili faaliyetleri, düşünce, kültür ve 
inanç tarihi araştırmacıları için oldukça yararlı hale getirmektedirler (Çetinkaya, 
2015: 695). Bu yüzden bu araştırmacıları da bir yönüyle felsefe tarihçisi olarak 
değerlendirmek durumundayız. Yani felsefe tarihçilerinin tümü meslekten 
felsefeci olarak karşımıza çıkmayabilirler. Bu anlamda ülkemizde felsefe ve 
felsefe tarihi ile ilgilenen ve bu konuda başarılı örnekler veren edebiyatçı, 
araştırmacı ve düşünür kimliğine sahip pek çok isim bulunmaktadır (Bkz. 
Yıldız, 2016:67-88). 

Bahse konu olan Batı dışı düşünce tarihlerinde yer alan bilge ya da 
filozofların görüşleri pek çok alana dağıldığı ve din, sanat, bilim, inanç ve 
tecrübe gibi pek çok unsur iç içe geçtiği için eserlerdeki felsefi unsurlar kolayca 
açığa çıkartılamamaktadır. Bu sebepten, bu tür eserlerdeki rasyonalite çok 
özenli bir çalışma ile açığa çıkarılmayı beklemektedir. Bu başarılabilirse hiç 
kuşkusuz ortaya çıkan ürün geniş anlamda felsefe tanımı içinde yer alacaktır. 
Kısacası, bu yolla elde edilen bilgiler dar anlamda batı tarzı biçiminde bir 
felsefe olarak kabul edilemese bile geniş anlamda bir tür bilgelik felsefesi 
olarak görülebilirler. Nitekim çağdaş felsefecilerimizden biri olan Nihat Keklik 
her ne kadar felsefe (philosophia) İlkçağ Yunan filozofları ile başlamış olsa da 
her milletin kendine mahsus hikmet (sophia) geleneğinin bulunduğunu hatta bu 
bilgelik geleneklerinin çoğunun Yunanlıların felsefesinden daha eski olduğunu 
(Keklik, 1982: 10) hatırlatarak bu bilgelik felsefesine işaret etmektedir. Öyleyse, 
Antik yunanda başlayan Batı tarzı felsefeyle sınırlı olmayan çeşitli felsefe 
yapma tarzları mevcuttur diyebiliriz. İşte bu kabul “Dünya Felsefe Tarihi” 
adlandırmasını meşru kılmaktadır. 
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Düşünce tarihi içinde yer alan Felsefe Tarihi hiç kuşkusuz daha geç bir 
tarihte başlatılmalıdır. Sadece Antik Yunan için değil, Hint ve Çin felsefeleri için 
de bu tarih genellikle MÖ. 600’lerdir. Ancak, yukarıda geçtiği gibi, çoğunlukla 
Düşünce Tarihi ile Felsefe Tarihi arasında çok güçlü ayrımların yapılmadığını 
da hatırda tutmakta yarar vardır. Bu yönüyle, “Dünya Felsefe Tarihi” yazan 
birinin ister istemez kendine mahsus felsefesi olan milletleri öne çıkarması 
kaçınılmazdır. Klasik İslam Felsefe tarihi otoritelerinden biri olan Mes‘ûdî’ 
Avertissement adıyla Fransızcaya çevrilen Et-Tenbîh ve’l-İşrâf adlı eserlerinde 
yeryüzünde filozof yetiştiren 7 milletten bahseder. Bunlar, Türkler, İranlılar, 
Araplar, Hintliler, Yunanlılar, Çinliler ve İbranilerdir. (akt. Keklik, 1982: 
117) Belki bugün bu listeye başka milletler de eklenebilir, ama üç aşağı beş 
yukarı, bu liste bize dünya felsefe tarihi yazılırken ele alınacak felsefeleri de 
göstermektedir. 

Çağdaş felsefe tarihçilerinden pek çoğunun diğer milletleri değil de Antik 
Yunan ve Avrupa’yı ölçü alarak yazdıkları felsefe tarihlerine “Batı Felsefe 
Tarihi” adını vermeleri Batı dışı felsefelerin de var olduğunu zımni olarak kabul 
ettikleri anlamına gelmektedir. Batı felsefe geleneği dışında kalan felsefeleri 
de eserlerinin bir bölümü halinde sunan felsefe tarihçilerinin ise eserlerine 
Felsefe Tarihi adını koymaları çok doğaldır. Ancak eserinin adını Felsefe Tarihi 
koyduktan sonra Batı Felsefesi ve filozofları dışında kalan felsefe ve filozofları 
göz ardı edenler açıkça Batı Felsefesi dışında bir felsefe kabul etmediklerini 
teyit ederler. Öyleyse, felsefe tarihi adlı bir çalışma yapan felsefeci ya bütün 
medeniyetlerde üretilen felsefeleri kendine konu etmeli ya da yaptığı çalışmaların 
içeriğine göre “Batı Felsefesi Tarihi”, “Doğu Felsefesi Tarihi”, “İslam Felsefesi 
Tarihi” ya da “Batı Dışı Felsefeler Tarihi” gibi özel adlar seçmelidir. Buradan 
hareketle, tek bir felsefeden bahsetmenin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Hint, Çin, İran, Arap ve Türk medeniyetlerinde, Antik Yunan ve Roma’daki 
gibi, sadece felsefe konularının işlendiği eserler ya da sadece filozof sıfatına 
sahip düşünürler olmadığı bilinen bir husustur. Ancak buradan hareketle 
kestirmeden giderek, “bu medeniyetlerde felsefe yoktur” sunucuna varamayız. 
Kaldı ki doğuş sürecinde ortaya çıkan Yunan felsefesi de içine doğduğu 
kültürel ortamı oluşturan inanç ve değerlerden hatta mitolojiden tamamen 
bağımsız olamamıştır. Antik Yunan’da olduğu gibi, Batı dışı medeniyetlerde de 
insanın kökeni, nereden gelip nereye gittiği, gayesinin ne olduğu gibi sorular 
sorulmakta, insan, kâinat ve Tanrı düşünceye konu edilmekteydi. Aslında bu 
durum başlangıç aşamasında Antik Yunanda da aynı şekilde cereyan etmişti. 
Nitekim Felsefe tarihçisi Capelle’nin dediği gibi, Sokrates öncesi felsefede 
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başı sonu düşünülmeden yapılan genelleştirmeler yer almaktaydı (2016: 15) ki 
bunların çoğu mitolojik zihnin onamış olduğu türden genellemelerdir. 

Sonuç

Kısacası, tek bir felsefe olmadığı gibi tek bir felsefe yapma tarzı da 
yoktur. Bu yönüyle felsefe bilimden farklıdır. Öyleyse Batı felsefesi felsefe 
yapma tarzlarından sadece birisidir. Belki de en başarılılarından birisidir 
demek gerekir. Çünkü İlk çağda başka başarılı felsefe yapma tarzlarını da 
görebiliriz. Nitekim Yunan Antik Çağında ortaya çıkan felsefenin derinliği, 
aşağı yukarı aynı tarihlerde doğan Hintli bilgelerin felsefi derinlikleri ile 
kıyaslanamayacak kadar sığdır. Bunlardan birincisi, yani Antik Yunan 
düşüncesi felsefe olarak tanımlanırken, dini veya mistik karakterinden 
dolayı, ikincileri yani Antik Hint felsefesini felsefe saymamak insafsızlık 
olur. Alman felsefe tarihçisi Hans Joachim Störig’in Hint, Çin, Yunan, 
Hıristiyan ve İslam felsefelerini kapsayacak genişlikte yazdığı felsefe 
tarihine Dünya Felsefe Tarihi (2013) Berrant Russell’in ise felsefe tarihine 
Batı Felsefesi Tarihi (History of Western Philosophy, 1948) adını vermesi, 
bu yönüyle, anlamlıdır. Çünkü onlara göre de Batı dışı medeniyetlerde 
karşımıza çıkan hikmet (bilgelik) ürünü eserler bir tür akıl yürütme ve derin 
düşünme etkinlikleri olarak geniş anlamda felsefe tanımı içinde, dar anlamda 
ise düşünce tarihi içinde yer almaktadırlar. Bu düşünce tarihi içine sinmiş 
olan felsefenin felsefe tarihçileri tarafından deşilerek ortaya çıkarılması zor 
olmakla birlikte imkânsız değildir.
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Giriş

Felsefe ve ilim insanlığın ortak çabası sonucu ortaya çıkmıştır. Başlangıçta 
Türklerinde içinde bulunduğu bir alan olmuştur. Keklik bunu “insanlık 
tarihinde her altı asırda bir büyük değişiklikler ve olaylar meydana 

gelmiştir” şeklinde yorumlamıştır. Ona göre Milattan önceki devirlerde Hz. 
Musa’dan, Çin’de Confucius (Konfiçyus, MÖ 551-479), Hindistan’da Guatama 
Buddha (Gotama Buda: MÖ 563-483) ve Türkiye sınırları içerisinde Thales 
(MÖ 624-546), Pytagoras (Pitagoras: MÖ 570-494) aynı asırda ve birbirine 
yakın tarihlerde görüş ve düşüncelerini belirtmişlerdir Keklik, altı asır teorisiyle 
ilgili düşüncesini sürdürerek milattan önceki fikir hareketi çıkışını Miladın 
sıfır yılında Hz. İsa’nın öğrettiği Hıristiyanlık ile Miladın altıncı asrında Hz. 
Muhammed (MS 570-632)’in İslamiyet’i yaymasıyla sürdüğünü belirtmiştir. 
Keklik (1978: 149-150)’e göre on üçüncü asırdaki Moğol İstilası dünyanın siyasi 
yapısını değiştirmiştir. Güngör ise Moğol İstilasının özelde İslam dünyasındaki 
fikir ve düşünce hareketine olumsuz etki yaptığını belirtmiştir. Haçlı seferleri 
(MS 1096-1272) ve Moğol istilası (MS 1206-1337), insan düşüncesinde, 
özelde ise İslam medeniyetinin gelişmesinde ciddi sarsıntı meydana getirmiştir. 
Türkler, sarsıntıları engellemek için çok çabalamış olmasına rağmen meydana 
gelen sarsıntıları engelleyememiştir. Böylece fikir hayatı durmuş sonra da 
gerilemiştir. İslam dünyasında sübjektif düşünce hareketleri artış göstermiş 
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ve tasavvuf adı altında irrasyonel iddialar artmıştır. Bu iddialarla ortaya çıkan 
şeyhlerin, dünyadan kaçışı temsil ederek İslam dünyasının dikkat ve gayretini 
dünyanın ötesine çektiğini belirtebiliriz (Güngör, 2000: 30).

Haçlı ve Moğol istilası Türk İslam dünyasındaki parlak gelişmeyi 
söndürmüş; ilim, felsefe ve sanat sahasında meydana getirdiği üstünlüğünü 
yitirmiştir.  Altı asır sonra (on sekizinci asırda), Avrupa’da sanayileşme 
hareketleriyle birlikte eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasiye yönelik talepler 
artmış ve büyük çalkantılara yol açan karışıklıklar meydana gelmiştir. Bu 
hareketler toplumlarda yeni değişimlere yol açmıştır. Keklik (1978: 150)’e göre 
bu akıl yürütme devam ederse o zaman büyük olayların meydana gelmesi için 
24. yüzyılı beklemek gerekiyor. Ancak gelişmelerin seyrinin çok hızlı değiştiği 
görüldüğüne göre Keklik’in ifade ettiği altı asır teorisinin önemi tartışmalı hale 
gelmiş gibidir. Artık olaylar beklendiğinden çok hızlı gelişip değişmektedir.

Felsefi düşünce hareketinin özeli konusuna gelirsek tartışmalar olmakla 
birlikte bunun milattan önce altıncı-yedinci asırda Greklilerle başlamış olduğu 
tezi genel kabul görmüştür.1 Özellikle Platon (Eflatun: MÖ 427-347) ve 
Aristoteles  (=Aristo, MÖ 384-322) gibi filozofların elinde sistemli hale gelen 
felsefî düşünce hareketleri, sonraki dönemlerde dinî, kültürlerin etkisiyle ve 
içindeki çeşitli görünümlerle yeni istikametler kazanmıştır. Böyle bir görünüm, 
bir yandan felsefenin devamlılığını, diğer yandan da yeni gelişmeleri, bakış 

1 Alfred Weber (1998, s.12), “Tarihte Grek uygarlığının birdenbire doğuşunu açıklamak ölçüsünde güç 
ve şaşırtıcı bir iş yoktur. O uygarlığı kuran unsurlar zaten binlerce yıldan beri Mısır ve Mezopotamya’da 
bulunmaktaydı, oradan da komşu ülkelere yayılmıştı” demekle felsefe ve medeniyetin ilk temelinin Mısır 
ve Mezopotamya’da olduğunu söylüyor. Aynı düşünürün Thales’in tahsili hakkında söyledikleri yukarıdaki 
görüşünü kuvvetlendirmektedir. “Thales Mısır’da dolaşmış ve geometriyi orada öğrenmiştir.” Mubahat 
Küyel (1978, s. 7-8) “ilmin ve felsefenin Yunanistan’da birdenbire doğmuş olduğuna inanmak ve buna bir 
“Yunan Mucizesi” gözüyle bakmak, kültür ve medeniyet tarihinde dayanılabilecek yeter delil bulamamaktan 
ileri gelmiştir” diyor.  “Oysa şimdi felsefenin doğuşu, ilim metoduyla incelenebilecek bir olaydır. 
Olayları olaylarla açıklayacak yerde, olayları ‘mucize’ ile bağlamaya kalkışmak ilmi değil, duyguya göre 
davranmaktır”.  Küyel, aynı çalışmasında, Türk Filozofu Farabi’nin (870–950), “Bilgelik, ilkin Kaldelilerde 
ve Mısır’da vardı, sonra, onlardan Yunanlılara geçti” diye yazdığını söylemektedir. Alfred Weber (1998, 
s.12) “Felsefe Tarihi” adlı eserinde “Yunan felsefesinin mutlak ve tam orijinalliğini söylemek istemiyoruz. 
Onun gelişmesi üzerinde Doğu’nun yaptığı etkiden şüphe etmek kabil (mümkün) değildir.  Macit Gökberk 
(1999, s.11), “Yunan kültürünün dışında felsefe olduğunu söylüyor. Gökberk, Yunanistan’dan önceki felsefe 
ve medeniyeti, Yunanistan medeniyeti için bir başlangıç kabul etmekle birlikte bunları, çeşitli mytos-efsane 
olarak nitelendirmektedir. Oysa Thales varlığın ana maddesisini (arke) okyanusa (Okeanos=su) dayandırmakla 
aslında Yunan mitolojisini dile getirmiştir. Çünkü okyanus (okeanos) Yunan inançlarına (mytolojisine) 
göre Tanrılar ile insanların babasıdır. Dahası Thales suya (okyanusa) Tanrı gözüyle bakıyormuş.  Demek 
oluyor ki, Thales’de mitolojiden tam anlamıyla ayrılmış sayılmazdı. Ahmet Cevizci (2007, s. 11-12), “Tüm 
Yunan filozofları felsefeyle hakikati ve hikmeti aradılar ve görünüşün gerisindeki gerçek varlığı keşfetmeye 
çalıştılar diyor. Çinli düşünürler felsefeden, sosyal çevre içinde ahenkli ilişkiler geliştirmenin yolları üzerinde 
düşündüler. Mesela Konfiçyus’un felsefesi, toplumsal ve politik meselelerle, doğru ve adil yönetim gibi 
konularla, aile ve cemaat değerleriyle ilgili olmuştur.  Yine aynı çağda Türklerde, toplumsal ahenk, ahlak 
değerleri, devlet, töre gibi sosyal düzeni sağlayan kurallar, kurallara bağlılık ve en önemlisi aile düzeniyle 
ilgili yazılı veya sözlü görüşler bırakmıştır. Orta çağda ise felsefe, büyük bir anlam değişikliğine uğramış ve 
merkezine din hâkim olmuştur.
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açılarını, başkalığı dile getirmiştir. Bu açıdan bakılınca Türk İslâm felsefesi 
hem düşünce geleneğini devam ettirmiş hem de İslami yapıya göre bir düşünce 
akımını oluşturmuştur.  Böylece ilkçağdaki özgürlükçü düşünceyi sürdürmüş ve 
kendisine has yeni ve orijinal felsefi gelenek ortaya koyarak içyapısına uygun 
fikir ve düşünce akımlarını oluşturmuştur. Bu düşünce akımları kelâm, tasavvuf 
ve felsefe ile pozitif ilimler şeklinde ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ki ilkçağdan aldığı 
etkiler söz konusudur. Ancak düşünürler, bunu yorumlamış ve sentezlemiştir.

Kaldı ki İslâm dünyasındaki etkiler Helenistik felsefe yoluyla olmuştur. 
Yani etkilenme ilk çağın meydana getirdiği felsefe ve o felsefenin doğduğu 
coğrafyadan değil, farklı bir coğrafyada ve farklı düşünce akımlarıyla 
sentezlenerek İslam dünyasına geçiş yapmıştır.

1. İslam’da Felsefe-Hikmet İlişkisi

İslamiyet’in kutsal kaynaklarında felsefe değil, hikmet kelimesi 
geçiyor. Felsefe, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Bu geçiş İslam dünyasının 
tercüme döneminden sonra Helenistik felsefede yer alan Filosofia (filo-sofia) 
kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur. Kelime anlamı hikmet sevgisidir. Bu 
aynı zamanda filozof (filo-sofos) kelimesinin türetilmesine de öncülük etmiştir. 
Arapçaya feylesof, Türkçeye filozof olarak geçmiştir. Bilgiyi seven, hikmeti 
seven anlamındadır.

Hikmet ve bundan türetilmiş olan hâkim (hikmete sahip) kelimesi, 
Kuran’da defalarca geçmektedir. “ -Allah hâkimdir (hikmete sahiptir).” Hikmet 
Kuran’ın sıfatı olarak da görünüyor “Kuran el hâkim” (hikmet dolu Kuran) 
deyimi de birkaç defa geçiyor. (10 Yunus/1, 21 Enbiya/2 ve 36 Yasin/2). Hikmet, 
Peygamber olduğu rivayet edilen Lokman’a da verilmiştir (31 Lokman/12). 
Demek ki hikmet, Kuran ve Allah’ın sıfatının dışında Peygamberlere de verildiği 
anlaşılıyor. İş bununla da bitmiyor. Hikmet’in diğer insanlara verildiği de 
anlaşılıyor. “Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş 
demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.” (2 Bakara/269). Anlaşılıyor 
ki İslam dünyasında hikmet (sofia=bilgelik), Kuran’ın tanıdığı müsaade ve 
teşviklere dayanılarak tefekküre (düşünceye) önem verenler için bir üstünlük 
şeklinde verilmiştir (Keklik, 1978:90-91).

2. Türk İslam Dünyasında Felsefi Hareketler ve Etkilenmeler

Türk İslam dünyasındaki felsefe ve ilmi hareketler ve bu alandaki 
gelişmeler kendinden sonra gelen dönemleri, özellikle de Batıdaki skolastik 
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düşünceyi derinden etkilemiştir. Onuncu asırdan itibaren bu etkilemeler çok 
açık olmuştur.  Nihat Keklik bu durumu eserlerinde ve yazdığı makalelerinde 
örnekleriyle açıklamıştır (bkz. Keklik, 1978, 1983, 1987, 1996, 162). Türk İslam 
düşüncesi Helenistik felsefeden etkilendiği gibi Batı da Türk İslam dünyasının 
geliştirmiş olduğu felsefi gelenekten etkilenmiştir. 

Keklik, etkilenme konusunda açık örnekler gösterdiği gibi, felsefe tarihi 
açısından klasikleşmiş başlangıç meselesine itiraz ediyor. Çünkü Miletli 
filozoflar da farklı kültür çevrelerinden etkilenmişlerdir diyor. Yani felsefeyi MÖ 
600 yıllarında yaşamış Grek düşünürleri (Thales MÖ 624-546, Anaksimandros 
MÖ 610-546 ve Anasimenes MÖ 585-525) ile başlatmayı doğru bulmuyor. Ona 
göre filozoflar arasındaki ilişkiler direk veya in direk olmak üzere iki şekilde 
gerçekleşmiştir. Genellikle çağdaş olanlar arasındaki ilişki direkt, çağlar veya 
kültürler arası ilişkiye ve ayrıca aynı çağda yaşayıp da birbirine zıt faklı görüşleri 
ise in direkt ilişki olarak değerlendirmek gerekir. Bu tartışmalar devam etmekle 
birlikte süregelen bir felsefe geleneği de vardır.

Böyle bir gelenekten bahsederken ilkçağdan itibaren klasikleşmiş şekilde 
bilhassa Platon (Eflatun) ve Aristo’nun sistemleştirdiği metotlu düşüncenin 
devamından söz ediyoruz demektir. Türk İslâm dünyasında bu geleneği El 
Kindi (öl. MS 873) başlatmış fakat Farabi (öl. MS 950) ve İbn-i Sinâ (öl. MS 
1037) ile metotlu hale gelerek zirve noktasına taşınmış ve bunların geliştirdiği 
mantıklı akılcı gelenek, İslam dünyasında bir müddet devam etmiştir. Bu iki 
Türk düşünürü (Farabi ve İbn Sina) birçok yeni felsefî problemlerle uğraşmakla 
birlikle, bu problemlerle mensubu bulundukları İslam dinini de uzlaştırarak 
mantıklı akılcı gelenek içinde hareket etmişlerdir. Bu gelenek İslam dünyasında 
ilk ciddi ve şiddetli tenkidi Gazali (=Gazali, öl. MS 1111)’den almıştır. Fakat 
Gazali bunu felsefenin çizdiği çerçeve (mantıklı ve akılcı) içinde yaptığı, başka 
bir deyişle, “filozofun silahı ile filozofu vurmaya” çalıştığı için onu da -en 
azından, sözgelişi, Tehâfütu’l-Felâsife’nin yazarı olarak- felsefe geleneği içinde 
düşünmek gerekir. Bilindiği gibi Müslümanların felsefî alanlara yaptıkları 
katkılar, özellikle mantıklı ve ilmi bilginin (akıl yürütme, deney ve gözlemin) 
gelişimine yaptıkları katkılar, fikir tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

Türk İslâm dünyasında bu felsefî gelenek yukarıda işaret edildiği gibi 
el-Kindî ile başlamıştır. “Arapların Filozofu” (Feylesof el Arap) olarak bilinen 
Kindi, çabalarına rağmen geride sistemli bir düşünce bırakmamıştır. Türk İslam 
dünyasında Felsefe alanında sistemli gelenek yukarıda da işaret edildiği gibi ancak 
iki büyük Türk düşünürün (Farabi ve İbn Sina) çabasıyla gerçekleşebilmiştir. 
Tanınmış fikir tarihçisi İbn Hallikan (öl. h.682/MS 1282), Vefayat el Ayan 
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(Seçkinlerin Ölümleri c.5: 153, aktaran Keklik, 1975a: 73) adlı eserinde Farabi 
hakkında şunları yazmaktadır: “Farabi ünlü bir Türk filozofudur. Mantık ve 
musiki ile bunlardan başka ilimlerde, birçok eserlerin sahibidir. Müslüman 
filozofların en büyüğü odur. Müslümanlar arasında onun fen (bilgi)’lerinin 
mertebesine (bilgi mertebesine) ulaşabilen bir kimse yoktur. Ebu Ali Sina (İbn 
Sina), onun kitaplarıyla yetişmiş ve onun eserlerinden faydalanmıştır”.

Modern çalışmalar içerisinde Farabi’nin eserlerinin bir kısmını günümüz 
Türkçesine kazandıran Hüseyin Atay, 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları arasında yer alan “Farabi’nin Üç Eseri” isimli çalışmasının 
önsözünde Farabi için hem övgü ve hem de gereken önemin verilmeyişine 
işaret ederek sitemde bulunmuştur. Atay; “Farabi Türk’tür, Türklerin 
övünecekleri filozoflardan biridir. Müslüman olduğu için Müslümanlar da 
bununla övünebilirler. Ancak Türkler ve Müslümanlar bu durumu yeteri kadar 
değerlendirememişlerdir diyor. (Atay, 1974: III). Atay, bu çalışmasında 1950 
(1951 olması gerekir) yılında Türk Tarih Kurumu’nun periyodik olarak çıkardığı 
“Belleten” dergisinin (bkz. Belleten, Ocak 1951, cilt 15, sayı, 57) Farabi ile 
ilgili özel sayısının önemine işaret ederek bunun Farabi’nin anlaşılması için ilk 
adım sayılabileceğini fakat devamının gelmediğini belirtiyor. Ancak özel çaba 
olarak Mübahat Küyel, Hilmi Ziya Ülken, Nihat Keklik, Cavit Sunar ve şahsının 
yapmış olduğu çalışmalarıyla Farabi’nin önemi, Türk İslam Felsefesindeki yeri 
ve ayrıca Türk felsefe dünyasına tanıtılmasına hizmet edilmiştir. Fakat Atay, 
haklı olarak bunun yeterli olmadığını Farabi adına, bir “felsefe enstitüsü” 
kurulması gerektiğine işaret etmiştir (Atay, 1974 : IV). 

Farabi adına özel olarak çıkarılan Belleten sayısında Aydın Sayılı, “Farabi 
ve Tefekkür Tarihindeki Yeri” isimli makalesinde Farabi konusunu çok geniş 
olarak ele alıyor. Makalede Ziya Gökalp’in, ortaöğretim kurumu olarak lisenin 
kabulü sırasında, bu müessese için, Aristoteles’in hatırasını ebedileştiren “Lise” 
adı yerine, bizde “Farabiye” adını kullanalım teklifinde bulunmuş ve bu teklifin 
tartışılmıştır (Sayılı, 1951 c.15 Sa. 57: 3-4; dip not:7, 11). Son yıllarda Farabi 
adına açılan bazı ortaöğretim ve araştırma hastane isimlerini (mesela Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi gibi); Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından geliştirilen Farabi değişim programını da filozofun önemine binaen 
yapılanlara ilave etmek gerekir.  

Şüphesiz ki bütün bu anlatımlar Farabi’nin Türk milleti için taşıdığı önemi 
belirtiyor. Aynı zamanda Türk İslam felsefesi içerisindeki durumunu da açıklıyor. 
Hiçbir eseri bulunmamasına rağmen bütün dünyada ahlak timsali olarak yüceltilen 
ve bu anlamda hakkında sayısız eserler yazılan, adına kurumlar yaptırılan; öğrenci, 
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öğretmen ve öğretim elemanları değişim programlarına ismi verilen, adına 
enstitüler kurulan Sokrates (MÖ 470-399) gibi, Türk Milleti için önemli bir filozof 
ve figür olan Farabi’nin son yıllarda giderek daha fazla dikkate alınmış olması, 
Türkiye’de ve dünyada daha fazla bilinmesine ve tanınmasına yol açacak; ulusal 
ve uluslararasında ve ayrıca düşünce tarihi içerisindeki önemi de artacaktır. Zira 
Farabi, yazdığı eserleriyle Türk İslam dünyasında filozof, bilim adamı ve mantıkçı 
olarak önemli yer edinirken, doğuda ve batıda pek çok düşünürü de etkilemiştir. 
Ayrıca teorik olarak müzikle de ilgilenmiş ve bu konuda da eserler yazmıştır. 
Bunların yanında kendi döneminde ve sonrasında hayatıyla ilgili yazılanlardan 
pek çok özelliklerinin varlığıyla birlikte, tıpkı Sokrates gibi ahlak timsali olarak da 
Türk İslam dünyasında ve düşünce tarihinde önemli yerini almıştır.

3. İslam Dünyasında Felsefe Hareketleri

Kuranı Kerim, akıl, düşünce ve bilgiye önem vermiştir. Bu anlamda 
belirtilmiş pek çok ayet olduğu gibi Hz. Muhammed’den rivayet edilen pek 
çok Hadis’te vardır. İslam dininin temel şartlarının başında ilimle uğraşmak 
ve her türlü akıl dışı hurafelerden uzaklaşmak gelmektedir. Aklını kullanarak 
düşünce üretmesi, akıl ve düşüncesine uygun olmayan görüş ve düşünceleri 
eleştirmesi dinin emri gereğidir. “İlimi isteyiniz”, “öğretici, öğrenci veya 
dinleyici olunuz” gibi akıl ve tefekkür (düşünce) hakkında dolaylı ve dolaysız 
çok sayıda ayet vardır. İslam dininde insanların en önemli özelliklerinden birisi 
aklını kullanmasıdır. Bu sebepledir ki aklın kabul etmediğini din de reddeder.

Bu bakımdan İslam dünyasında felsefe hareketleri, belirtilen bu iç etkinin 
yanında dışarıdan alınan görüşlerin de etkisiyle gelişmiştir. Dışarıdaki görüşler 
ve etkilenmeler, Süryanilerin Antik çağ Grek eserlerini Arapçaya tercüme etmesi 
ile gerçekleşmiştir. 

3.1.Türk	İslam	Felsefesinin	Gelişiminde	Çevirilerin	Rolü:	Süryaniler	
ve	Süryanice	

İslamiyet’in iç dinamikle getirdiği tanınma, bilme ve yayılma anlayışı, çok 
hızlı gelişmesi ve yayılmasının önemli sonucunu doğurmuştur. Bu sonuç yabancı 
ülkelerdeki inanç, düşünce ve bilgilerin öğrenmesini sağlamıştır. İşte Türk İslam 
düşünce sistemine dış kaynağın etkisi bu şekilde meydana gelmiştir. İlk temaslar 
sırasında, Müslümanlar arasında, pek tabii olarak Grekçe2 bilenler yoktu. Hem 

2 Antikçağdan kalan metinler çeşitli lehçelerle yazılmıştır. Mesela Aristotales (m.ö. 384-322), kendi 
zamanındaki lehçelerin sayısını 200 olarak gösteriyor. Dört grup halinde toplanan bu lehçelerin en ünlüsü 
de, Attika Lehçesi adını alıyor. Nitekim Platon (MÖ 427-347) ile Aristolales’in kullandıkları lehçe de budur. 
Sonra bunun yerini, İskenderiye Lehçesi ve onun da yerini Bizans Lehçesi almıştır (Keklik 1975a, s. 62).
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bu dile ve hem de bu dil ile yazılmış kitapları bilen, anlayan, okuyanlara ihtiyaç 
vardı. Bu da o dönemde sadece Süryaniler tarafından yerine getirilebilecek 
durumdaydı. Süryaniler (les Syriens), Suriye ve dolaylarında yaşayan, miladi 
ikinci asırdan itibaren Hristiyan dinine girmeye başlamış, çevresindeki dillere 
pek benzemeyen kendilerine has özel bir lisanı bulunan bir topluluk idi. Ayrıca 
Süryanice (süryanca) denilen bir yazıları vardı (Gür, 2010, c. 38: 174-175). 

Keklik, Süryanilerin resmi kilise tarafından beğenilmeyen iki tane mezhep 
olan Yakubilik ve Nasturilik kollarına mensup olduklarını belirtiyor. Bu sebeple 
Yakubiler (les Jakobites) ve Nasturiler (les Nestoriens) diye isimleniyorlardı. 
Kendi inançlarını, resmi kiliseye karşı savunabilmek için de Antik Felsefeye 
dayanmak zorunda kalmışlardı. İskenderiye’den tevarüs ettikleri ve Aristo-
Platon ve Neoplatoncu felsefelerin hâkim olduğu bu Antikçağ felsefesi akımları, 
özellikle beşinci asırda Süryanilerin eline geçmişti. İşte bu asırdan başlayarak 
Süryaniler, imkân ölçülerinde iyi sayılabilecek şekilde Grekçe öğrendiler, sonra 
da bu lisandan kendi dillerine birçok felsefe kitabını çevirdiler (Keklik, 1975a: 
55; Keklik, 1978: 30-31).  

Keklik (1975a: 55)’e göre Süryaniler Arapça bilen bir topluluk değildi. 
Arapçayı, ancak Müslümanlar tarafından ülkeleri ele geçirildikten sonra ve 
özellikle, tercümanlık yapmak vazifesini yüklendikleri zaman öğrenmeye 
başladılar. Bu şekilde Emevilerin (661-750) son zamanlarında fakat bilhassa 
Abbasilerin (750-1258) ilk zamanlarında, Antikçağ felsefesi, Süryaniler 
tarafından Arapçaya aktarılmaya başlandı (ayrıca bkz. Erdem, 2013: 60 
vd.). Fakat Keklik’e göre bu aktarmalardaki güçlük, Süryanilerin yeni yeni 
öğrenmeye başladıkları bir lisan olan Arapçayı ilk zamanlarda belki de 
pekiyi bilmediklerinden doğmaktaydı. Bu sebeple, ilk zamanlarda, tercüme 
çalışmalarında, birçok yanılmalar vs. olmaktaydı. Ancak, daha sonraki 
mütercimler, böyle hatalara düşmüyorlardı.  Çünkü bunu (Arapça) da artık 
kendi lisanları kadar iyi öğrenmeye başlamışlardı (1975a: 55; Keklik, 1978:31). 
Önemli bir yekûn tutan bu tercümelerin tamamı zamanımıza ulaşmamıştır. 
Çoğunun sadece isimlerini biliyoruz. Mütercimler ve tercümeleriyle ilgili 
bilgileri İslam dünyasında ortaya konulmuş olan bazı Felsefe Tarihleri içinde 
(ancak fragmentler halinde) zamanımıza ulaşabilmiştir (Keklik, 1975a: 
55,56).

Antikçağ felsefe kitaplarının ortaya çıkarılması ve tercüme faaliyetleri 
Abbasi Halifesi el Memun (d.Bağdat,786- öl. Tarsus 833, mezarı Tarsus’tadır) 
zamanına rastlar. Önceki tercümeler sistemli olmadığı gibi çok yeterli de 
değildir (Erdem, 2013: 66 vd.). Halife, Bizans kralı ile mektuplaşarak Bizans 
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şehirlerinde gizlenip saklanmış eski ilim kitaplarından seçmeler yapılabilmesi 
için izin istemiştir. Kral ise biraz direnmiş ancak sonra kabul etmiştir. Bunun 
üzerine el Memun aralarında Haccac İbn Matar ve İbn el Batık ile Beytül 
Hikme’nin başkanını, ayrıca daha birkaç kişiyi (Bizans’a) gönderdi. Onlar ise 
seçtikleri eserlerden, mevcut olanları aldılar. (Ülkeye) taşıdıkları zaman bunları 
nakl (=tercüme) etme emrini aldılar. Rivayete göre Yuhanna İbn Maseveyh, (bu 
maksatla) Bizans’a gönderilenlerden biridir. Müneccim (astronom) Benü Şakir 
(ailesi) dahi, bu konuda gayretler sarf etmiş ve Huneyn İbn İshak ile diğerlerini, 
Bizans’a göndermiş ve onlar da felsefe ve diğer konularda nadir kitaplar 
getirmişlerdir. Ebu Süleyman el Mantıki el Sicistani diyor ki: Müneccim Şakir 
Oğulları, aralarında Huneyn İbn İshak, Hubeyş İbn el Hasan, Sabit İbn Kurre 
(Kurra) el Harrani ve diğerlerinin bulunduğu bir topluluğa, ayda 500 Dinar 
(Para=aylık) vermek suretiyle, (mütercimleri) beslemekteydi (İbn el Nedim: 
243; İbn Ebi Useybia, 1: 186-187). 

İsimleri zamanımıza ulaşmış bulunan bazı mütercimler; Huneyn İbn 
İshak (Süryani mütercim), İshak İbn Huneyn (Süryani mütercim), İbrahim 
el Kuveyri (Süryani mütercim), Yahya İbn Adiy (Süryani mütercim) gibi. 
Keklik (1975a: 59-61), isimlerini andığımız ve Antikçağdan tercüme yapan 
Süryanilerden söz eden klasik kaynaklar, hangi kitapların Arapçaya çevrildiğini 
söylüyor. Fakat bugün için yapılacak bazı metin araştırmaları sayesinde 
anlaşılıyor ki, sadece onların verdikleri isimlerin listesine güvenmemiz 
mümkün değildir. Çünkü mesela Diogenes Laertius tarafından yazılıp 
günümüze ulaşan ve günümüz Türkçesine de (Ünlü Filozofların Hayatları) 
şeklinde tercüme edilen eseri dahi Arapçaya kısmen veya tamamen çevrilmiş 
olması gerekir. Çünkü bu kitaptan bazı parçaların, çeşitli kitaplarda, Arapça 
olarak karşılıkları bulunmaktadır. İslam dünyasında Emevilerle başlayan, 
Abbasiler döneminde zirve yapan tercüme faaliyetleri, 1000 yılı civarında 
yavaşlayarak son buluyor. Bu faaliyetler yaklaşık iki asır sürmüştür. Çeşitli 
dillerde yapılan tercümeler Arapça diline yapılmıştır. Çünkü o dönemde 
eğitim dili Arapça idi. 

Onun için İslam Felsefesinin kültür lisanı da Arapçadır. Antikçağda ise 
Grekçe idi. O dönemde Grekçe yazan her filozof Grek aslından değildi. Arapça 
yazanların tamamı da Arap asıllı değildir. İçlerinde Türkler, Farslar ve diğer 
milletlere mensup olanlar vardır. Mesela Farabi (870-950), İbn Sina (980-1037), 
Biruni (973- 1051), Sadreddin Konevi (1210-1274) Türk asıllı idiler. Ancak 
eserlerini o dönemde kültür ve eğitim dili olan Arapça ile yazmışlardır. Mevlâna 
(1206-1273) ise Türk asıllı olmasına rağmen eserlerini Farsça yazmıştır. Keklik 
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“milli lisanların kültür ve düşünce vasıtası olması, ancak Rönesans’ı izleyen 
asırlarda görülmektedir. Nitekim Hristiyan orta çağ düşünürleri de Latince 
yazmaktaydı” diyor (Keklik, 1975: 6).

3.2.	Türk	İslam	Felsefesinin	Gelişiminde	İç	Kaynakların	Rolü

İç kaynak olarak İslam’ın getirmiş olduğu ahlak ve adaletle birlikte akla, 
mantığa ve ilme değer verme anlayışının etkili olduğunu belirtebiliriz. İslamiyet, 
yazılı olarak iki temel kaynak bırakmıştır: Kuran ve Hadis. Kuran hem özelliği 
ve hem de ilk olması bakımından önceliklidir.  Çünkü Allah’ın kelamı olarak 
Hz. Muhammed’e vahiy olarak inmiş ve onun tarafından düzene konularak 
yazdırılmış ve insanlara bırakılmıştır. O tarihten günümüze değişmeden ve 
değiştirilmeden intikal etmiştir. İkinci yazılı kaynak Hadis, peygamberin olaylar 
ve sorular karşısında Kuran’a dayanarak vermiş olduğu yorumlardan ibarettir. 
Bunlar rivayet şeklinde günümüze intikal etmiştir.3 İki kaynaktan ilki ikincisinin 
de kaynağıdır. Zira Hz. peygamber olaylar ve sorular karşısındaki yorumlarını 
Kuran’a dayandırarak yapmıştır. 

Keklik, “Felsefenin temel taşları: akıl, tefekkür (düşünce), bilgi ve 
hikmet deyimleridir” diyor. Bunlardan ilki olan akıl sadece insana verilmiş bir 
kuvvettir. İnsan, hayat mücadelesini akıl yoluyla sürdüren bir varlıktır. Onu diğer 
canlılardan ayıran da budur (1978: 87-88). İslam’ın kutsal kitabı olan Kuran’da 
akıl övülmüş, akıl ve düşüncenin kullanılması emredilmiş, teşvik edilmiştir. 
Bazı örnekler veren Keklik, “bunlara akıl erdirenler, ancak ilim sahipleridir” 
(1978: 88).  Bu ayette görüldüğü gibi akıl erdirmek, anlamak ancak ilim sahibi 
ve bilgili olmaya bağlanmıştır. Aklın övülmesi, öneminin sıkça vurgulanması 
ve kullanılması gerektiğinin belirtilmiş olması, İslam dünyasının bu noktaya 
yönelmesini gerekli kılmıştır. İkinci olarak tefekkür (düşünce) ise Keklik’in 
deyimiyle aklın çalıştırılmasıdır. Akıl ile düşünce arasındaki ilişkiyi makinenin 
çalıştırılmasına benzeten Keklik, akıl ile düşünce birbirinden ayrı düşünülemez 
diyor  (Keklik, 1978: 24 ve 88-89). 

Keklik, “Kuran hemen bütün ilim alanlarında İslam düşünürlerinin 
hareket noktasını teşkil etmiştir” diyor. Tefekkür ve bunun fazileti konusunda 
da gerek Kuran’da gerekse hadislerde birçok örnekler mevcuttur (1978. 89). 
Mesela Kuran’da fikir edinmek, düşünmek, akıl etmek türünden çok sayıdaki 

3 Rivayet şeklinde nakledilmesi dolayısıyla bazı tartışmalara yol açmıştır. Batılı Oryantalistlere dayanarak 
Hz. Peygamberin vefatından 150-200 yıl sonra yazılmıştır diyenlere karşılık yazılı kaynaklara dayandığını 
söyleyenler de vardır. Bunlar Fuat Sezgin ve Muhammed Hamdullah’ın görüşlerine dayanmaktadırlar. Mesela 
Fuat Sezgin, hadis rivayetlerindeki nakillerin birer dipnot olduğunu belirtmektedir. 
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ayetlerin yanında Kuran’ın görüşlerine uygun olarak Hz. Muhammed’in “bir 
saatlik tefekkür, içinde tefekkür bulunmayan altmış senelik ibadetten daha 
iyidir.”  “Hikmet (felsefe), Müslümanların kaybolmuş malıdır; nerede bulurlarsa 
alırlar”, “ilim Müslümanların malıdır, Çin’de olsa dahi alır” tarzındaki 
hadislerine yer verilebilir. İşte bunlar iç kaynaktı, Türk İslam düşünürlerinin 
hareket noktasıydı.

Keklik, bilgiyi tefekkürün (düşüncenin) ürünü olarak değerlendiriyor. 
(Keklik, 1978: 91-92).  “De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Kuran, 
39/9). Burada Kuran, bilgi sahibi insanla bilmeyen insan arasındaki farka işaret 
etmiş ve bunların aynı seviyede olmadıklarını belirtmiştir. Allah korkusu ise 
“Allah’tan ancak kullarının âlimleri (bilginleri) korkar (Kuran, 35/28) ayetiyle 
belirtilmiştir. Hz. Peygamber bilgiyi ibadetten de üstün tutmuştur: “Âlimin, 
abid’e (ibadet edene) üstünlüğü dolunayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir” 
(Gazali, İhya, 1/8; aktaran Keklik, 1978: 92).

İlim ve felsefe hareketlerinin canlılık kazanmasına, bazı İslam büyüklerinin 
de katkısı olmuştur. Bunların başında Hz. Ali (öl. 661) ile onun oğlu Hz. Hasan 
(öl. 669) gelmektedir. Özellikle Hz. Ali’nin, ilim ve fazileti birbirine bağlaması ve 
toplum için gerçek önderliği ancak bilginlere layık görmesi ve bunun karşısında 
da cahilleri kötülemesi de önemli olmuştur (Gazali, İhya, 1/7 ve İbn’ül Arabi, 
Futuhat, 3/588; aktaran Keklik, 1978: 93). Hz. Hasan ise “Âlimlerin mürekkebi, 
şehitlerin kanıyla (terazide) tartılır, fakat âlimlerin mürekkebi, (daha) ağır basar” 
(Gazali, İhya, 1/8; aktaran Keklik, 1978: 93-94). İslam düşünürleri benzetme 
yaparak; suyun toprağa hayat vermesi gibi düşüncenin, ilmin de insan kalbine, 
zekâsına hayat verdiğini belirtmişlerdir. 

İşte bütün bunlar İslam dünyasında ilim ve felsefenin gelişmesi için iç 
kaynaklardır. Şu hâlde İslamiyet felsefi düşüncenin, bilgi ve ilmin gelişmesini 
sağlamış, insanların bilgisizlikten kurtulması için teşvik edici olmuştur. Nitekim 
Hz. Muhammed’e ulaşan ilk süre OKU emriyle başlamaktadır (96/Alak,1-5).    

İzzetbegoviç (1993: 43), nerde insan var ise orada din ve sanat öncelikli 
olarak vardır diyor. İlim daha sonra ortaya çıkmıştır. İptidai insanın hayatında 
kült, sır, yasak ve inançlar hep birlikte var olmuştur. Bunlar insanlara alternatifler 
sunmuştur. Diğer varlıklardan özgürlüğü ile ayrılırken bu alternatiflerden 
birini seçmek durumunda kalmıştır. Sorumlu yaratılan insan davranışlarıyla 
ve ahlakıyla diğer varlıklardan ayrılmıştır. Allah’ın insana en büyük ve önemli 
emri, ahlak ve adaletli davranmasının yanında aklını kullanması ve ilimle 
uğraşmasıdır. Bu yüzden İslam, insan için davranış ve çalışabilme özelliğini 
gösteren din olmuştur.  



TÜRK İSLAM FELSEFESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ     185

4. Türk İslam Felsefesinde Ekoller

Türk İslam dünyasında yetişen filozofların önemini ilk defa Avrupalı 
bilginler fark etmiştir. Fark etmeleriyle birlikte onların orta çağdan itibaren 
Avrupalı filozoflarını etkilediklerini de açıkça belirtmiş oluyoruz. Bunu ilk fark 
edenlere Oryantalistler (Oriantaliste= Şarkıyatçılar) adı verilmektedir. Böylece 
yaklaşık 200 yıldan bu yana gerek Avrupa- Amerika’da gerekse İslam ülkelerinde, 
ilmi şekilde İslam felsefesine dair araştırma, yayın ve dersler yapılmaktadır. 
Nasıl ki felsefe tarihinde ilk çağdan itibaren değişik felsefe ekolleri4 varsa İslam 
dünyasında da kendi içinde farklı felsefe ekolleri bulunmaktadır. Bunları genel 
olarak altı başlık altında ele almak mümkündür. Süryanilerin miladi sekizinci 
asırda öncülük ettiği, Antikçağ felsefesinden Arapçaya tercüme faaliyetinden 
sonra İslam dünyasında altı farklı ekol ortaya çıkmıştır, bunlar:

a) Dehriyun (Materyalistler),
b) Tabiiyun (Tabiat=Fizik filozofları),
c) Meşşaun (Meşaiun) (Yürüyenler, Aristocular),
d) İhvan el Safa (Ansiklopedistler, İlim filozofları),
e) İşrakiyun (Platon ve Neoplatoncular),
f) Bağımsız Filozoflar (Herhangi bir ekole bağlı olmayanlar).

4 Batı Anadolu kıyılarında ortaya çıkan Milet Okulu (=Tabiat Filozofları), sonra Güney İtalya ve Sicilya’da 
meydana çıkan Pythagor ve Elea Okulları, bunları izleyerek de Kuzey Afrika’da (Mısır’da) gelişen Yeni 
Platonculuk (Neoplatonizm), daha sonra Ortadoğu’da gelişen felsefe akımları; Süryanilerin geliştirdiği 
Harran Ekolu ve bunları takip ederek İslam Felsefesi ve nihayet Avrupa’da Rönesans’la başlayan felsefe 
akımları olmak üzere birçok ekoller ve bağımsız filozoflar yetişmiştir. İslam Felsefesi tarihi de bu düşünce 
safhalarından birisidir (Keklik, 1975, s. 5). 
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4.1.	Dehriyun	(Dehriyye=	Materyalistler)	Akımı
Bunlar tam anlamıyla materyalist (maddeci) bir anlayışı temsil etmektedirler. 

Âlemin ebedi olduğunu, yaratılmamış olduğunu savunan materyalist felsefe 
akımıdır. “Dehr” sözü ebedi ve ezeli zaman anlamına geliyor. “Mutlak zaman” 
anlamına da geliyor. Ateist, materyalist ve inkârcı bir düşünce akımıdır (Altıntaş, 
1994, c. 9: 107-109). İslâm’dan önce bazı Cahiliye Arapları arasında dehriyun 
görüşüne rastlandığını Kuran’dan öğreniyoruz (45/Casiye, 24).

Dehr sözünün “dehrîyun şeklinde anılması ise sonraki dönemlerde 
olmuştur. Ancak dehr şeklindeki ifadenin yukarıda belirtilen ayetteki görüşüne 
uygun düşmesi, dehri ve dehriyun (dehriyye) terimlerinin doğmasında etkili 
olmuştur. Keklik (1975: 7), bazı klasik kaynaklarda Dehrilerin Allah’ı inkâr 
ettikleri söylenirken, diğer bazılarında Allah’ın varlığını kabul eden Dehrilerin 
bulunduğu da ileri sürülmektedir diyor. Dehriler, ölümden sonra dirilmeyi 
ve ahiret (öteki dünya) hayatını da inkâr ediyor. Ahlak yönünden ise bütün 
materyalistler gibi hazcı (hedonist) idiler. Sadece haz veren şeylerin peşinden 
koşarlar. Ancak haz (hoşluk) veren şeylerin iyi olduğunu söylerler. Gazali (öl. 
1058), dehriler için şunları yazıyor:

“…En eski felsefeciler dehrilerdir. Onlar, kâinatın şuurlu bir yaratıcısı 
bulunduğunu inkâr etmişlerdir. Onlara göre âlem (kâinat), ezelden beri, böylece 
mevcuttur ve kâinatın bir yaratıcısı yoktur. Her şey ezelden beri, birbirini 
meydana getirir…bu hep böyle sürüp gidecektir diyen felsefe akımı, zındıktır…” 
(Gazali:15, aktaran Keklik, 1975:7; Keklik, 1978: 34).  

Böylece görülüyor ki dehrilere aynı zamanda “zındık” ismi de verilmiştir. 
Gazali dehrilerin görüşlerini Tehafüt el Felasife (Filozofların Tutarsızlığı)’de 
şiddetle tenkit ederek ret etmiştir (Gazali,1981: 15,17, 117). İslam dünyasında 
bu alanda ün kazanmış şahsiyetler içerisinde Beşşar (Ebû Muaz Beşşar ibn 
Bürd el-Ukaylî, (öl. 167/783-84), ayrıca mütercim ve ahlakçı İbn el-Mukaffa 
(öl. 142/759) ve özellikle İbn el Revandi (öl. 910) gibi isimler vardır. Osmanlı 
imparatorluğu döneminde bir isyan hareketine girişen ve yakalanarak Serez 
(Yunanistan topraklarında kalan)’e getirilip orada idamına karar verilen ve 
idam edilen Şeyh Bedreddin Simavi (öl. 1420) de materyalist dünya görüşünü 
benimseyen zatlardandır. Ancak Bedreddin Simavi Allah’ın varlığını kabul eden 
şahsiyetlerden birisidir. Ona izafe edilen İştirak-i Emval-ü- Nisa (Mal, Mülk ve 
Ailede Ortaklık) sözlerini, onun kitaplarında değil, sadece şifahi rivayetlerde 
bulunmaktadır (Keklik, 1978:34). Bu teoriye benzer bir anlayış daha miladi 
beşinci asırda Mezdekizm tarafından ortaya atılmış ve miladi sekizinci asırda 
yayılmıştır.
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4.2.	Tabiiyun	(Tabiat=Fizik	filozofları)	Akımı

Fizikçiler akımı olarak da biliniyor. Tabiat kelimesinden türetilen Tabiiyun 
ismi bu gruptan yetişen ve sayıları az olan bir akıma işaret etmektedir (Keklik, 
1975: 8). Milâttan önce VI. yüzyılda yaşayan Thales ve ardıllarından bazıları 
tarafından savunulmuştur. İslâm düşünürlerinden görüşü savunanlara tabîiyyûn 
(tabiatçılar, natüralistler) adı verilmiştir (İbn Cülcül,: 77-78; Sâid el-Endelüsî: 
52, aktaran, Köroğlu, 2010, c.39, ss.327-328). Bu görüş Ebu Bekir Razi (m. 
854-925) tarafından başlatılmıştır. Düşünceyi savunanlar Platon felsefesinin 
deist anlayışından etkilenmişlerdir (Kaya, 2007, c. 34: 483). 

Bu düşünce bazı filozof ve kelamcılar tarafından ciddi şekilde eleştirilmiş, 
doğru yoldan ayrıldıkları, İslam dininden çıktıkları (mülhidlik) şeklinde 
suçlanmış ve zındıklıkla (ateist, inançsız) damgalanmışlardır. Keklik 1978:34-
35)’e göre İslam fizikçileri ile Milet fizikçileri arasında önemli farklar vardır. 
“İslam fizikçileri, akıldan başka bir rehber tanımıyor. Bu hususta ifrata 
varmaları sebebiyle, bu okulun baş mümessili olan Ebu Bekir Razi, bir yandan 
bütün dinleri (İslamiyet dahil) tenkit ediyor, diğer yandan da gelip geçmiş bütün 
peygamberlere de hücum ediyordu. Okulun başkanı, sadece Allah’ın varlığını 
kabul ediyor, fakat ahireti inkâr ediyordu”. Mahmut Kaya (2007, c.34: 479), 
“düşünce tarihinde bir filozof için en temel sorun ‘bir’ ile çok ya da ezelî olanla 
sonradan olan, değişmeyenle değişen varlık arasındaki ilişkiyi makul bir sistem 
halinde temellendirmektir” diyor. 

4.3.	Meşşaun	(Meşşaiyyun=Peripathosçuluk)

İslam dünyasındaki felsefe akımlarının en meşhur ve büyük olanıdır. 
Felsefenin önemli bölümünü teşkil eden meşşailer, Aristo ve yeni Platonculuğun 
birtakım kavramlarını almış olsalar da tam manasıyla Aristocu da denilmez. 
Yabancı kavramlarla işini ilerlettiği için Arapça manasıyla yürümek, ilerlemek 
anlamındaki kökten türetilen “Meşşaiyyun” adını almışlardır. Bu okul, 
Meşşaiye ismiyle de bilinmektedir. Bu teknik isim, belirtildiği gibi, yürümek 
anlamına gelen Arapça meşy kelimesinden türetilmiştir. Böylece Meşşai sözü, 
lügat bakımından yürüyen anlamına geliyor. Antikçağ filozofu Aristoteles (MÖ 
384-322)’in felsefesinde yürüyenler manasına gelen Peripatosçular okulu ismi 
verilmiştir.  Peripatheyn sözü, yürümek, dolaşmak, gezinmek gibi anlamlara 
geliyor. Rivayete göre Aristoteles derslerini yürüyerek anlattığı için onun 
okuluna bu isim verilmiştir. İslam dünyasında ise Meşşai ismi sadece bundan 
dolayı verilmiş değildir. İslam Meşşaileri özellikle mantık, fizik ve psikoloji 
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ile metafizik konularında Aristoteles’i kendilerine rehber veya esinlenme 
seçtiklerinden dolayı da bu isimle anılmışlardır. Fakat bu rehber veya esinlenme 
ulaşılan sonuçlar bakımından değil, metot veya problemler bakımındandır.

İslam Meşşailerini Aristoteles’ten ayıran en önemli özellik onların 
Aristoteles’le birlikte Platon (MÖ 427-347) ve Platinus (=Platinos, MS 205-
270)’u da içine alan bir esinlenmeye sahip olmalarıdır. Nitekim özellikle “Sudur” 
teorisi bakımından Platon veya Platinus’a dayanmaktadırlar. Fakat bunların 
görüşlerini bütünüyle benimsemiş değillerdir. Çok noktalarda onları aşmışlar 
ve başka bir felsefe geliştirmişlerdir. Şu hâlde İslam Peripatosçuları bir yandan 
orijinal sonuçlara ulaşmak, diğer taraftan da Peripatosçuluğu; Aristo-Platon ve 
Platinus üçlüsü şeklinde düşünmek suretiyle, günümüzde anlaşılan manadaki 
Peripatosçulukla, ancak pek az konularda müşterek yönlere sahip olmuşlardır. 
Bilindiği gibi Platon ve Aristoteles’in felsefeleri temelde birbirinden ayrı 
şeylerdir. Mesela Platon’a göre realite sadece İdealardan ibarettir. Platon’un 
nazarında maddi nesneler İdeaların gölgesidirler. Oysa Aristoteles, bunun tam 
zıddına olarak realitenin sadece maddi nesnelerden ibaret olduğunu, İdeaların ise 
bunlardan hâsıl olan birtakım kavramları teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Fakat 
bunlara rağmen, Aristoteles’teki suretler teorisi ile Platon’daki İdealar teorisinin 
benzerliğini de unutmamak lazımdır. Ayrıca önceki felsefe mirasını felsefe 
tarihçilerinden öğrenen İslam filozofları, düşünürler arasındaki görüş farklılık 
ve benzerlikleri gözden kaçırmışlardır. Mesela işin çok garip yanlarından birisi 
Platinus’a ait bazı yazıları, Kitab Esolocya (Teologia Kitabı) adıyla Aristo’nun 
eseri zannediliyordu. Kısacası İslam dünyasında Aristoculuk denilince, sadece 
Aristo değil, onunla birlikte Platon ve Platinus da hesaba katılıyordu (Keklik, 
1975:9; Keklik, 1978:35).

İslam dünyasında Arapça tercümelerin sona erdiği miladi on birinci asırda 
Meşşailiğin Aristo’ya değil, Platon’a mensup olduğu zannedilmiştir. Keklik 
(1975, 9-10), İslam dünyasını bu yanılmalara sürükleyen çeşitli sebeplerin 
varlığına işaret etmiştir. Mesela klasik fikir tarihçisi Diogenes Laertius (miladi 
üçüncü asrın sonu)’un Filozofların Hayatları isimli eserinde (muhtemelen 
sekizinci asırda Arapçaya tercüme edilmiştir) Platon’un Akademi’asına 
mensup düşünürlerden biri olan Polemon (MÖ 311-270 yılları arasında 
Akademiayı idare etmiştir) dahi derslerini yürüyerek yaptığını belirtiyor. Ayrıca 
Farabi’nin düşüncesinde Platon ile Aristoteles’in felsefeleri aynı şey olarak 
değerlendirilmiştir. Nitekim Farabi bunu ispat etmek üzere El Cem Beyne Re’yey/
ya el Hakimeyn: Eflatun el İlahi ve Aristotalis (=İlahi Eflatun ile Aristoteles adlı 
Filozofların Düşüncelerinin Uzlaştırılması) adlı bir eser yazmıştır.
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Keklik (1975: 10)’e göre “İslam Dünyasında Aristoculuk hakkında, 
Müslüman fikir tarihçilerinin ve onların yanı sıra İslam filozoflarının gerçeklere 
uygun bilgisi yoktu. Hal böyle olunca, rahatlıkla söyleyebiliriz ki; İslam 
Meşşaileri hiçbir surette Aristoteles’in tekrarcısı değildir. Onların Aristoteles’ten 
en çok ilham aldıkları disiplin ise mantıktır”.  Ancak Keklik (1975:10)’e göre 
İslam mantıkçıları, Farabi’den itibaren bu konuda da Aristoteles’i aşmış ve onu 
aşan eserler vücuda getirmişlerdir.

Demek oluyor ki İslam dünyasında Meşşaiyyun (Peripatos) denildiği 
zaman Platon-Aristoteles ve Platinus’un izlerini taşıyan düşünceler ve bu 
düşünceleri yansıtan, bu düşüncelerden az veya çok etkilenen filozoflar anlaşılır/
anlaşılmalıdır. Bunların başında El Kindi  (801-873) gelmektedir. El Kindi ile 
başlayan Meşşailik sistemi Ahmed el Serahsi (öl. 899), Farabi (870-950), İbn 
Miskevey (932-1030), İbn Sina (980-1038) gibi filozoflarla devam etmiştir.

4.4.	İhvan	el	Safa	(Ansiklopedistler,	İlim	Filozofları)

Bu teknik deyim aynı zamanda “Temizlik Kardeşleri” anlamına da 
gelmektedir. Burada belli başlı şahısların isimlerini saymakla birlikte bunlar, 
“gizli cemiyet” şeklinde faaliyet göstermişlerdir. Zamanımıza kadar ulaşan 
Resail (Risaleler) adını taşıyan küçük eserlerin yazarları hakkında etraflı 
bilgi bulunmamaktadır, yazarları belli değildir. 51 tane olarak tespit edilen bu 
Risaleleri kimlerin yazdığı bilinmiyor (Keklik, 1975: 10; Keklik, 1978: 36). 
Görünüşte birlik ve beraberliği amaç edinen ancak faaliyetlerini gizli yürüten 
bir cemiyet olmuştur.  Abbasi Devleti’nin son zamanlarına rastlayan, dini, felsefi 
ve ahlaki yönden çalışan bir gruptur (Uysal,2000, c.22: 1-6; Çetinkaya, 2005, 
c.8: sa.22: 265). İslam dünyasına ilim felsefesini yerleştirmek istiyorlardı. Özü 
itibarıyla metafizik konular üzerinde durmuşlardır. Düşünce itibarıyla Platon ve 
Neoplatonculuğa yakındırlar. 

4.5.	İşrakiyun	(Platon	ve	Neoplatoncular)

Bu akımın kurucusu Şihabeddin Sühreverdi el Maktül (1154-1191)’dür. 
Selahaddin Eyubi’nin emriyle idam edildiği için ona maktul (öldürülmüş) 
lakabı sonradan verilmiştir. Aristoculuğa karşı sert çıkışlarla doludur. Daha çok 
Platon ve Neoplatoncu etkiler ile eski İran düalizminden bazı unsurlar ihtiva 
etmektedir. İşrak (İşrakiyun) kelimesi, “Güneşin doğuşu sırasındaki ışıma, 
aydınlanma, parlama, tan ağarması” anlamlara gelir. “Işık doğudan yükselir” 
deyimi de buradan gelir (Kaya,2001, c. 23: 435; bkz. Uludağ, 2001, c.23: 438). 
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Mahmut Kaya’ya göre “Farabi, İbn Sina ve İhvân-ı Safâ’da mevcut olan İşrâkī 
eğilimlerin Sühreverdî tarafından tasavvufa sokulması, Sühreverdî dönemi ve 
sonrasında terim olarak değilse bile kavram olarak mutasavvıfların bu hususa 
ilgi duymasına sebep olmuştur.” 

4.6.	Bağımsız	Filozoflar	(Herhangi	bir	ekole	bağlı	olmayanlar)

İslam dünyasında bağımsız filozof denilince yukarıda belirtilen felsefe 
akımlarının içinde yer almayan ve her biri kendi başına sistem geliştiren çeşitli 
düşünürler anlaşılır. Mesela ilim ve kültür bilgini Biruni (973-1051) bunlardan 
birisidir. Bilgi problemine eğilen İbn el Heysen (965-1039) de bu gruptandır. 
Ayrıca hemen bütün düşünce akımlarına (felsefe, kelam tasavvuf) eğilen Ebu 
Hamit el Gazali (1058-1111) de bağımsız filozoflar grubundadır. Mantık ve 
metafizikçi olarak bilinen Ebul Berakat el Bağdadi (1076-1196), Endülüslü 
filozof İbn Seb’in (1217-1269), yine Endülüslü tabip, cerrah ve düşünür İbn 
Tufeyl (1105-1185/6) de bağımsız filozoflar grubundan saymak mümkündür. 
İlave olarak bir mantık ve matematikçi olarak Abdüllatif el Bağdadi (1162-
1231), adeta Gazali gibi çok yönlü olan Fahreddin Razi (1149-1210)’yi de bu 
gruba dahil edebiliriz. Tasavvuf eğilimli Muhyiddin İbn’ül Arabi (1165-1240) 
ve onun yolundan giden Sadreddin Konevi (1209-1274) ile akranı ve hemşerisi 
Mevlana Celaleddin (1206-1273)’i de bağımsız filozoflar grubundan saymak 
mümkündür. 

Keklik (1978:36; Yıldırım, 2019), Bağımsız filozoflar arasında 
sayılanlardan bir kısmı esasen mystik (sufi) ekolden yetişmiştir diyor. Mesela 
İbn el Arabi, Sadreddin Konevi ve Mevlana böyledir. Aynı şekilde Fahreddin 
Razi de bir kelamcı hüviyetindedir. Fakat bunların eserleri incelendiği zaman, 
felsefi unsurlar o kadar ağır basmaktadır ki onların artık sufi veya kelamcı 
sayılması mümkün olmaz. 
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1. Giriş

Yaşlılık, hayatın ve gelişimin devam ettiği ama öbür yandan da ölümün 
yaklaştığı önemli bir gelişim dönemidir.  Yaşlılıkta bireyler yeni 
durumlara uyum sağlamakta zorlanabilirler. Çünkü bu dönem bir 

şeylerin eksilmesi, yok olması ve yapılabilen bir çok şeyin yapılamaması olarak 
düşünülebilir. Tüm insanların kaçınılmaz olarak yaşayacağı yaşlılık dönemini 
bir sorun olarak değerlendirmek yerine yaşlılara yönelik ayrımcı pratikleri tespit 
etmek ve sosyal hayatı yaşlıların zorlanmayacağı şekilde düzenlemek daha 
akılcı olacaktır.

2. Yaşlılık Nedir?

Geçmişten günümüze kadar yaşlılığın birçok tanımının yapıldığı 
görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı, kişinin çevresel faktörlere uyum 
yeteneğinin azalması olarak tanımlarken, Rowe ve Kahn (1997)  yaşlanmayı 
bireylerin onlardan beklenen sosyal rollerden (ebeveynlik, çalışma gibi) 

* Çağ Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde yürütülen tezden alınmıştır.
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uzaklaştığı dönem olarak tanımlamaktadırlar.  Yaşlılık belki de son durak 
olarak tanımlanabilen bütün bu dönemlerin tamamlandığı bölümdür (Sucu, 
2019).  Aslında yaşlılık zaman ve mekana bağlı olarak olumlu ya da olumsuz 
tanımlanan bir gelişim dönemidir. 

Doğumdan itibaren başlayan yaş alma süreci, genellikle yaşadığı 
günlerin toplamı olarak hesaplanan kronolojik yaşlanma şeklinde ifade edilir. 
Yaşlanma gelişme, büyüme, duraklama ve gerileme olmak üzere dört evrede 
gerçekleşmektedir (Diren, 2018). Bunun yanı sıra gerontolojistler, yaşlılığı genç 
yaşlılık (65-74), orta yaşlılık (75-84) ve ileri yaşlılık (85 ve üzeri) olmak üzere 
3 başlıkta toplamıştır (Kutsal, 2007).

Dünya nüfus artışı yirminci yüzyılın başından itibaren hızlanmıştır. 
Özellikle birinci ve ikinci dünya savaşının sona erdiği 1950’li yılların ardından 
dünyada çok ciddi bir nüfus patlaması yaşanmıştır (Diren, 2018). Geleceğe 
yönelik yapılan tahminlerde dünya nüfusunun 2050 yılında 8.909 milyara 
ulaşacağı ön görülmektedir. Birleşmiş Milletlerin hazırladığı rapora göre 
ise 2050 yılında demografik değişim sürecinde olan Türkiye nüfusunun 100 
milyon 664 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir (Karadakovan, 2014). Dünya 
Sağlık Örgütü yaş yapısındaki değişimin çocuk-yaşlı oranındaki dengeyle 
ilişkili olduğunu açıklamış ve ilk defa 1998 yılında dünyadaki yaşlı bireylerin 
oranının çocukların oranından fazla olduğunu belirtmiştir. 2000 yılındaki nüfus 
sayımına bakıldığı zaman 65 yaş üstü bireylerin; erkeklerin %5,1’ini, kadınların 
ise %6,3’ünü oluşturduğu görülmektedir. 2050 yılı için öngörülen rakamlar ise 
erkekler için %15,6 iken kadınlar için %19’dur. Bu rakamlara bakıldığında, 
yaşlı nüfusundaki artış oranının 3 kattan fazla olacağı öngörülmüştür (Tezcan 
ve Seçkiner, 2012). TÜİK verilerine göre  beklenen ortalama yaşam süresi  78,6 
yıl (kadın 81,3- erkek 75,9 yıl)  olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2020). 2050 yılı 
beklenen yaşam süresi tahminlerine bakıldığı zaman yetmiş altı yaş olduğu 
görülmektedir (Karadakovan, 2014). Günümüzde refah seviyesi en yüksek 
ülkelerdeki yaşlı nüfusun oranının yüksek olduğu bilinmektedir. Öngörülen 
rakamlardaki artışın sebepleri; sosyal koşulların iyileşmesi, tıp sektöründeki 
ilerleme, beslenme ve eğitim olanaklarının artması, barınma koşullarının 
iyileşmesidir. 

Günümüzde yaşlılıkla ilgili yapılan değerlendirmeler, genellikle sosyal 
güvenlik programlarını ve yaşlanmanın fiziksel etkileri ön plana çıkarmaktadır. 
Oysa sosyo-kültürel yapıdaki hızlı ve köklü değişimler, yaşlılık kavramının 
toplumsal boyutunu da göz önünde bulundurmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu 
hızlı ve köklü değişimler sonucu yaşlıların toplumdaki statüsünde, algılanış 
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biçimlerinde ve aile içindeki yerinde önemli değişmeler olmuş ve medya bu 
değişim sürecinde bir domino rolü üstlenmiştir. Yaşlılar, çeşitli medya araçları 
aracılığıyla ‘’toplumsal artık’’ olarak gösterilmektedir (Özmen, 2013). Yaşlılık 
bir sorun değildir. Kabul edilen diğer bir yanlış da yaşlılık döneminin tüm 
mekanizmalarda gerilemelerin yaşandığı bir dönem olarak görülmesidir. 

Yaşlanma sürecine bağlı olarak yaşlı bireylerde fizyolojik birtakım 
kayıplar beklense de bu kayıplar kişiden kişiye göre değişir (Ayrancı, 2020). 
Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık yaşı ile ilgili yeni saptamalarda bulunmuş olsa 
da ülkemizde yaşlılık döneminin 65 yaş ile başladığı kabul edilmiştir (Kesgin, 
2019). 

2.1.	Yaşlanma	Türleri

Yaşlılık hem psikososyal hem de biyolojik karmaşık bir olgudur. Dolayısıyla 
yaşlılık sadece doğum tarihimizin baz alındığı kronolojik yaşlanmadan ibaret 
değildir. Psikolojik, fizyolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma türleri vardır. 

Kronolojik Yaşlanma; bireyin doğduğu günden itibaren yaşadığı yıl 
sayısıyla ifade edilir (Diren, 2018). Takvim yaşlanması olarak da ifade 
edilmektedir (Ayrancı, 2020). DSÖ’nün yaptığı sınıflamaya göre altmış ve 
yetmiş dört yaş arası genç yaşlılık, yetmiş beş ve seksen dört yaş arası orta 
yaşlılık, seksen beş yaş ve üzeri ise ileri yaşlılık olarak kabul edilir. 

Psikolojik Yaşlanma; zamanla bireylerin zihinsel kapasitelerinde ve 
bilişsel mekanizmalarında meydana gelen değişikleridir. Bellek gücündeki 
işlev kaybı ve buna bağlı olarak davranışsal uyum yeteneğinin azalması örnek 
gösterilebilir. Algılama, hafıza ve öğrenme gibi fonksiyonlarda azalma meydana 
gelebilir. Belleğin geriye doğru yıkılması psikiyatri dalında Ribot kanunu 
olarak tanımlanır. Bu kanuna göre yaşlıların önceden öğrendiği bilgiler sağlam 
kalırken yeni öğrendiği bilgiler çabucak unutulur (Ayrancı, 2020). Bu duruma 
bağlı olarak yaşlı bireyler yeni şeyler öğrenmekten çekinebilir ve genç kuşakla 
arasına bir mesafe koyabilir (Duben, 2018). 

Fizyolojik Yaşlanma; insan yapısını oluşturan organizmalarda hastalıklar, 
kalıtım, yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları gibi nedenlerden dolayı meydana 
gelen işlev azalmasıdır (Diren, 2018). İnsanların organizma yapısında zamanla 
meydana gelen değişimlerdir. Yaşa bağlı olarak saçlarda beyazlama, görme ve 
işitme kaybı, ciltte kırışıklık, güç kaybı gibi durumlar yaşanabilir (Ayrancı, 
2020). Fizyolojik yaşlanma bireyin sosyal çevresi, genetik yatkınlığı, beslenme 
ve spor alışkanlıkları gibi durumlara bağlı olarak farklılık göstermektedir 
(Kalınkara, 2016). 
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Sosyolojik Yaşlanma; kişinin içinde yaşadığı toplumun değer ve normlarına 
göre değişiklik gösteren yaşlanma türüdür. Bu yaşlanma türünde yaşlıların 
toplumdaki statüleri önem arz etmektedir (Diren, 2018). Emeklilik, dulluk gibi 
durumlar örnek verilebilir. 

Toplumsal Yaşlanma; toplumsal yeteneklerin azalmaya başladığı bir 
yaşlanma türüdür. Yaşlanan bireyin toplumsal işlevlerinde meydana gelen bu 
değişme, toplumsal rol ve statülerde değişme meydana getirmektedir. Birey 
yaşlanmanın etkisiyle toplumda yapması gereken rolleri yerine getirememeye 
başlar (Diren, 2018). Yaşlılara yönelik tutumlar toplumdan topluma değişse de 
yerine getirilemeyen bazı roller yüzünden yaşlı bireyler toplumdan uzaklaşmakta 
ve içine kapanmaktadırlar.

2.2.		Yaşlılıkta	Görülen	Değişimler

Yaşlılıkta birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Fiziksel açıdan 
ortaya çıkan değişiklikler, vücudun yapı ve işlevlerinde meydana gelen 
değişimlerdir (Santrock, 2011). Yaşlanma sürecine bağlı olarak duyu organlarında 
bozulmalar meydana gelebilir (Ahad, 2016). En belirgin bozulma görme 
duyusunda oluşmaktadır. Yaşlanmanın diğer bir belirgin değişikliği de ciltteki 
değişikliklerdir (Ahad, 2016). Deride incelme, kuruma, sarkma gibi değişiklikler 
olabilir. Bunun dışında; işitme güçlüğü, dokunma ve tat alma duyularında 
azalmalar meydana gelmektedir. Bireylerde, 70’li ve 80’li yaşlarda sinir sitemi 
işlevlerinde düşüş, kas ve kemik yoğunluğunda azalma yaşanır (Santrock, 2011)  
İnsanların yaklaşık %10’unda Alzheimer ve Parkinson hastalıkları görülür. 
Vücudun fiziksel işlevlerindeki azalmaya bağlı olarak davranışları da kısıtlanır 
(Kahveci, 2013). Yaşlılık dönemi, bilişsel süreçlerin gerilediği bir dönemdir 
ancak tüm bilişsel süreçlerde gerilemeler olmaz. Yaşlı bireylerde ayırt etme gücü, 
motor bellek ve dikkat gibi beceriler azalırken birtakım profesyonel yetenekler 
ve benlik anlayışı güçlenmektedir (Horn ve Donaldson, 1980). 

Yaşlanmayla meydana gelen fizyolojik ve biyolojik değişiklerin yanında 
sosyal yaşamda da birtakım değişiklikler meydana gelmektedir (Kesgin, 2019). 
Maddi sıkıntılar, eşin ve yakınların kaybı, hastalıklar sebebiyle içe kapanma, 
geçmişe özlem, fizyolojik yetersizlikler sebebiyle kısıtlanma, başkalarına 
bağımlı olma, emeklilik sonrası ortaya çıkan rol ve statü kaybına bağlı olarak 
oluşan değersizlik hissi ve ayrımcı muameleler sonucu ortaya çıkan törel 
yalnızlık gibi değişiklikler meydana gelmektedir. Tüm bu kayıplar sonucu yaşlı 
bireyler değişen yaşam koşullarına uyum sağlayabilmek için benzer şekilde 
davranmaya başlarlar.  
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Bu dönemde görülen bir diğer değişim ise kişilik özelliklerinde 
görülmektedir. Yaşlılık dönemine özgü olarak kişilik tiplerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığı incelenmiş ve  55 ve 84 yaş arasındaki 87 erkekle yapılan bir 
çalışma sonucunda bu döneme özgü bazı kişilik tipolojilerinden bahsedilmektedir 
(Reichard, Livson ve Peterson (1962); Akt: Ahad, 2016). Bunlar; 

1. Olgun Tip: Geçmişte yaşadıklarını mutlulukla hatırlayan, her anın 
tadını çıkaran, başkalarıyla olan ilişkilerinde doyum arayan, hayattan zevk alan 
yaşlılar.  

2. Salıncaklı Sandalyeli Tip: Yaşlanma sürecinden şikayetçi olmayan hatta 
sorumluluklarından kurtulduğu için sevinen, hayatı sakin yaşamayı tercih eden 
yaşlılar. 

3. Zırhlı Tip: Dışarıya karşı sorunlarını yansıtmayan fakat yaşlanma 
sürecinin getirdiği değişikliklerden dolayı içten içe korkan yaşlılar. 

4. Kızgın Tip: Yaşlandığı için üzülen, kendisiyle barışık olmayan, ölümden 
çok korkan yaşlılar. 

5. Kendinden Nefret Eden Tip:	Yaşlandığından dolayı kendini suçlayan, 
değişen koşullara ayak uydurmayı reddeden ve ölümü kurtuluş olarak gören 
yaşlılardır. 

Kronolojik olarak 65 yaşın üzerindeki tüm insanların tek özelliğinin 
‘’yaşlı bir birey’’ olması gibi yaygın bir inanış vardır. Bu inanış; yaşlı bireyleri 
giyimine dikkat etmesi gereken, cinsel bir hayatı olmayan, heteroseksüel, 
muhafazakar, olgun olması gereken bir kesim olarak homojen bir yapı şeklinde 
görülmesine sebep olabilmektedir. Yaşlılar dönemlerine özgü gerileme ya da 
handikaplarından dolayı değil, toplum tarafından onlara atfedilen gerileme ve 
handikaplardan dolayı zorlayıcı problemlerle karşılaşmaktadır. Yaşlılıkla ilgili 
toplumsal söylemlere dikkat edildiği zaman, yaşlılığın bir bitiş dönemi olarak 
görüldüğü anlaşılmaktadır. Toplumda yaşlıların yalnız kalmak, ilişki kurmamak 
istediğine dair yanlış bir inanış vardır. Fakat yaşlılık döneminin, toplumsal 
yaşamdan kopma isteği doğurduğuna dair yeteri kadar araştırma mevcut değildir 
(Koç, 2002). Döneme dair yanlış ön kabullerden bir diğeri de bu gelişimsel 
dönemin bir huzur, sakinlik ve sükunet dönemi olduğuna dair inançtır. Oysa 
yaşlı bireyler, eş ve yakın çevrenin kaybı, sağlık sorunları, yalnızlık gibi birçok 
sebepten dolayı çok ciddi stresler yaşayabilmektedir (Koç, 2002). 

2.3.	Yaşlı	Ayrımcılığı	ve	Yaşlıların	İstismarı

Yaşlılık dönemine dair olumsuz toplumsal söylemler bu dönemin sorun 
olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Yaşlılık dönemi sorun olarak algılanmaya 
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devam ettiği sürece yaşlı bireylere yönelik ‘’yaş ayrımcılığı’’nın ortaya çıkması 
kaçınılmaz hale gelecektir. Yaşa dayalı ayrımcılık, sadece yaş faktörü göz önünde 
bulundurularak yapılan ayrımcılık türüdür. Yaşlıların hastalık ve muhtaçlığı 
temsil ettiğinin düşülmesi, üretimden çekilen ve yük oluşturan bir grup olarak 
algılanması, güzellik ve cinsellikten mahrum olduklarının vurgusunun kitle 
iletişim araçları yoluyla mizah malzemesi haline getirilmesi yaşlılara yönelik 
ayrımcılığı daha yaygın ve görünür hale getirmektedir. 

Yaşlı ayrımcılığı 2 boyutta olabilir. İlki; yaşlı bireylere sırf yaşlarından 
dolayı önyargı ile davranmak, ikincisi ise yine sırf yaşlarından dolayı bu bireylere 
fırsat vermemektir (Parmaksız, 2020). Yaşlı bireylere fırsat verilmemesinin en 
net örneği yaşlı istihdamı konusunda görülmektedir. Yaşlandıkça üretkenliğin 
azaldığına dair bir kanıt bulunmamıştır (Buz, 2015). Yaşlanma süreci, fiziksel ve 
kronolojik yaşlanmanın ötesinde birtakım durumları barındırır. Yaşlı bireylerin 
hayat birikimleri sayesinde kazandıkları insan sermayesi, toplumsal sermaye, 
maddi ve manevi sermaye bireylerin yaşlılık dönemlerini şekillendirmelerine 
yardımcı olur (Müftüler, 2018a). Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde pek 
çok bilim insanı, sanatçı ve yazar en önemli eserlerini 65 yaşından sonra 
verdikleri görülmektedir (Arıoğul, 2006). Toplumsal hayatın birçok alanından 
yetersiz oldukları gerekçesiyle dışlanan yaşlı bireyler iş yaşamında da işe 
alınmama, işte yükselememe, mobbing gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu 
sorunlar mevcut olan dezavantajlı durumlarını daha da derinleştirerek üzerine 
maddi sorunları da eklemektedir. Zorunlu haller hariç zorunlu emeklilik yerine 
isteğe bağlı emeklilik uygulaması, yaşlı istihdamının arttırılması ve emeklilik 
maaşlarının arttırılması gibi hukuki düzenlemeler yapılmalıdır (Müftüler, 
2018b). 

Günümüzde en yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler gelişmişlik düzeyleri en 
yüksek ülkelerdir. Dolayısıyla yaşlanma bir sorun değildir. Asıl sorun yaşlanma 
sürecindeki bir ülkede fiziksel ve sosyal koşulların yaşlılık sürecine uygun 
düzenlenmemesidir (Arun, 2016). Yaşlı bireylere yönelik ayrımcılığın yanı sıra 
yaşlı istismarı ve ihmali de görülebilmektedir. Yaşlı bireylere yönelik istismar 
ve ihmal; psikolojik istismar, fiziksel istismar, ekonomik istismar, cinsel istismar 
ve ihmal şeklinde olabilmektedir (Aslan ve Kutsal, 2017). 

1. Psikolojik istismar; yaşlı bireyin ruhsal sağlığını bozulmasına sebep 
olacak şekilde verilen zarar, 

2. Fiziksel istismar; yaşlı bireye verilen fiziksel zarar, 
3. Ekonomik istismar; yaşlı bireyin parasını ya da malını izni olmadan 

kullanmak,
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4. Cinsel istismar; yaşlı bireyin rızası dışında yapılan her türlü cinsel 
eylem, 

5. İhmal; yaşlı bireyin ihtiyaçlarının karşılanmaması ya da çok geç 
karşılanmasıdır (Rakel ve Rakel, 2019). 

Artan’ın (2013) yaşlı istismarına yönelik huzurevinde yaptığı bir çalışmada, 
aile için ihmal veya istismara maruz kalan yaşlıların % 62,40 gibi yüksek bir 
orana sahip olduğunu saptamıştır. Yine aynı araştırmada  yaşlılara yönelik 
istismar oranı %25 ile erkek çocukları uygulamaktadır. Erkek çocukları sırayla 
gelinler, eşler ve kız çocukları takip etmektedir. Ayrıca yaşlıların %30,69 ile en 
fazla psikolojik istismara maruz kaldıkları, daha sonra %27,27’sinin ekonomik, 
%23,86’sının fiziksel istismara maruz kaldığı oraya koyulmuştur. Johannesen 
ve Lo Giudice (2013) ve  Ertin ve Özkaya, (2016) ailede yaşlı bakımında gelir 
düzeyinin istismara kapı açan bir risk faktörü olduğunu belirtmektedirler. 

Toplumdaki yaşlılık algısına bakıldığında “olumlu yaşlılık algısı” ve 
“olumsuz yaşlılık algısı” olmak üzere iki yaklaşım olduğu görülebilir. Toplumdaki 
bu yaklaşımlar, yaşlı bireylerin yaşlılığa ve hayata bakış açısını etkilemektedir 
(Müftüler, 2018a). Yaşlıların kendi yaşlanma süreçleriyle ilgili öznel algısı 
toplum parametrelerinden bağımsız düşünülemez (Cengiz, Küçükural,Tol, 
2003). Yaşlıların, yaşlılık algıları üzerine yapılan bir çalışma sonucunda, yaşlı 
kadınların dörtte üçünün, erkeklerin üçte ikisinin yaşlılığı ölüm ve hastalık ile 
özdeşleştirdikleri görülmüştür. Kadınların %13’ü erkeklerin ise %20’si yaşlılığı 
‘’iyi bir şey’’ olduğu söylemişlerdir (GEBAM, 2001:13). Kişinin kendini hangi 
yaşta gördüğü ve hissettiği ‘’algılanan yaş’’ kavramını ortaya koymaktadır 
(Ayrancı, 2020). Yaş ile yaşam doyumu ve mutluluk arasında nedensel bir ilişki 
yoktur. Yaşlı insanların yaşam doyumları ve hayatı algılama biçimleri yalnızca 
yaş almalarıyla değişime uğrayamaz. Bu değişime neden olan şey genellikle 
toplumsal baskılar ve oluşturulan yanlış politikalardır.

3. Yaşlılara Yönelik Tutumlar

Dünya nüfusundaki oranının artmasıyla günden güne daha görünür hale 
gelen yaşlı nüfus, zaman zaman genç kuşağın olumsuz tutumlarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Yaşlı bireyler, sosyal çevreleriyle olan ilişkilerini, geçmiş yıllarını, 
genç nesli ve yeni toplumsal olayları anlamlandırabilirler. Yaşlı bireylere 
yönelik ayrımcı tutumlardan ve negatif yaşlılık söylemlerinden herkes nasibini 
almaktadır. Çünkü her birey nefes aldığı her saniye yaşlanmaktadır (Cengiz ve 
ark 2003).  
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Kalaycıoğlu ve Rittersberger-Tılıç (2001) ailedeki genç ve yaşlı bireyler 
arasındaki duygusal ve kültürel destekleri araştırmışlardır. Destek düzeyi 
arttıkça yaşlılar için işe yarama duygusunun oluştuğu görülmüştür. Duygusal 
destek hem manevi desteğin yanı sıra zihinsel sağlığa olumlu yönde katkı 
sağlamıştır. Kohara ve Ohtake, (2011) Diğerkamlık düzeyi yani bireyin temel 
görevinin, kendisini topluma ve diğer insanlara adamak olduğuna dair inanışı 
(Çankır, 2017)  yüksek bireylerin yaşlı ebeveynlerinin ihtiyaçlarını gidermek 
için yaptıkları harcamaların diğerkamlık düzeyleri düşük olanlara göre daha 
yüksek olduğunu belirtmektedirler. Benzer şekilde Özgöl (2019)  diğerkamlıkla 
ile yaşlılara yönelik tutum arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur. 
Özmen (2013), çalışmasında gençlerin kendi tanıdıkları yaşlılarla ilgili 
(dedeleri, anneanneleri vb.) olumlu düşüncelere sahipken genel olarak yaşlılara 
yönelik olumsuz düşüncelere sahip olduklarını sonucuna varmıştır. Ayrıca, 
kırsal kesimden gelen gençler  kentten gelen gençlere oranla yaşlılara yönelik 
daha olumlu tutumlara sahiptirler.  

Yaşlılara yönelik tutumlar cinsiyet açısından incelendiğinde bazı  
çalışmalar cinsiyetler arasında bir fark olmadığını ortaya koymaktadır 
(Cankurtaran ve ark., 2006; Soyuer ve ark., 2010;  Doherty ve ark., 2011; 
Ayaz-Alkaya ve Birimoğlu-Okuyani, 2017). Ancak, alan yazın incelendiğinde 
cinsiyetler arasında anlamlı farklar bulan çalışmalar da bulunmaktadır. 
Bunlardan Ünalan ve ark. (2012) ve  Ceylan ve Öksüz (2015) yaşlılara 
yönelik olarak erkeklerin kadınlara göre daha olumlu tutuma sahip olduklarını 
belirtmektedirler.  Bazı araştırmacılar da erkeklerin kadınlara göre yaşlılara 
yönelik daha olumsuz tutumlara sahip olduklarını belirtmektedirler (Zambrini 
ve ark., 2008; Doherty, Mitchell ve O’Neill, 2011; Hawkins, 2006;  Kaker, 
Ovsenik ve Zupančič, 2016; Kurtkapan, 2019; Özgöl, 2019). Çalışmalardan 
görüldüğü gibi yaşlılara yönelik tutumlar cinsiyet açısından incelendiğinde 
farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 

Yaşlılara yönelik tutumların incelendiği bir diğer değişken gençlerin 
gelir düzeyidir. Yaşlılara yönelik tutumun gelir düzeyi faktörüne göre değişip 
değişmediğini inceleyen araştırmaların farklı sonuçlarının olduğu görülmüştür. 
İlgili  çalışmalar gözden geçirildiğinde gelir düzeylerine göre bir farklılık 
olmadığı görülmüştür  (Ucun,  Mersin ve Öksüz,  2015; Olak ve Tümer, 2017; 
Kaçan, Dibekli ve Akkan, 2018). Can ve ark. (2019) Yaşlı bakım bölümünde 
okuyan öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarının incelendiği bir çalışmada, 
öğrencilerin gelir düzeyi arttıkça yaşlılara yönelik tutumlarının daha olumlu 
olduğu saptanmıştır.
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4. Sonuç

Sosyal, psikolojik, biyolojik yaşlanma şekilleri olsa da ölçüm açısından 
kolaylığı sebebiyle kronolojik yaş, yaş ölçütü olarak kabul edilmektedir. 
Sınır tanımayan teknolojik gelişmeler, sağlık sektöründeki iyileşmeler 
ve ortalama yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfus oranının arttırmış ve bu 
artış beraberinde yaşlılığın gerileme ve çöküş dönemi olarak algılanmasını 
getirmiştir. İlkel toplumlardaki üretim ilişkileri incelendiği zaman; avcılık, 
toplayıcılık, bilgilerin yeni kuşaklara aktarılması gibi konularda yaşlı bireylerin 
tecrübelerine güvenildiği görülmektedir. Fakat mülkiyet kavramının ortaya 
çıktığı günümüz üretim ilişkilerine bakıldığı zaman sermaye odaklı bir anlayışın 
olduğu görülmektedir (Demirok ve Güner, 2015). Foucault’nun eserlerinde 
belirttiği gibi, modern dünyada üretim ve tüketim ilişkilerinin dışında kalan 
kesimler dışlanmakta ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır (Cengiz, Küçükural 
ve Tol, 2003). Yaşlılık bu doğrultudaki ayrımcı pratiklere verilecek en güzel 
örneklerden biridir. Üretici işlevini yitiren ya da yitirdiği düşünülen yaşlılar 
şehir düzenlemeleri, sosyal yaşam aktiviteleri gibi birçok konuda yok sayılmış, 
görmezden gelinmiştir. Zaman zaman yaşlı bireylerin bakım maliyetleri ve aile 
üyeleri tarafından ekonomik bir yük olarak görülmesi söz konusu olabilmektedir.

 Oysa ki yaşlı nüfus arttıkça, ülkeler yaşlılara yönelik yeni politikalar 
üretmeli, kamu ve sağlık hizmetlerine her zamankinden çok önem vermelidir. 
Yaşlılığa yönelik bakış açısı yalnızca yaşlılara yönelik bakım hizmetlerine 
odaklı olmamalıdır. Toplumdaki yaşlı algısı ve bu algının yaşlılar üzerindeki 
etkisinin araştırılması çok önemlidir (Kuruoğlu ve Salman, 2017). Kısa süreli 
çözümler yerine uzun vadeli yaşlılık politikası geliştirmek ve yaşlıların mevcut 
sosyoekonomik durumlarını iyileştirmek çok önemlidir (Müftüler, 2018b). Yaşlı 
bireylerin toplumla bütünleşmeleri, kaybettikleri statüleri yeniden kazanmaları, 
ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik yaşlı bireylerin psikososyal 
durumlarına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması, okullardaki sosyal 
sorumluluk projeleri içinde mutlaka yaşlılara yönelik faaliyetlerin bulunması önem 
arz etmektedir (Yurtman, 2016). Demografik dönüşüm sürecinde olan ülkelerin, 
bu dönüşüm sürecinin farkında olup uyum sağlayarak sağlıklı yaşlanmaya yatırım 
yapmaları ve yaşlı bireylerin topluma katılımı sağlamaları beklenmektedir. 
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1. Giriş

Ailenin kurulması ile birlikte aile dinamik bir döngünün içine 
girmektedir. Ailenin geçirdiği gelişimsel süreçler ile ailede yeni roller, 
sorumluluklar ortaya çıkmaktadır. McCarthy, aile yaşam döngüsünü, 

ailenin gelişimsel süreçlerini gösteren döngü olarak adlandırmıştır (McCarthy, 
2006). Aile üyelerinin, aile yaşam döngüsü ile ortaya çıkan rollere ve 
sorumluluklara sağladıkları uyum, aile içindeki dinamikleri şekillendirmektedir. 
Aile yaşam döngüsü, ailenin içinde bulunduğu aşama ile şekillenen dinamikleri 
anlamaya yardımcı olmaktadır. Ailenin döngüde hangi aşamada olduğunu tespit 
etmek, ailenin ve aile üyelerinin sorunlarını tanımlamada, başa çıkmasında ve 
uygun müdahaleyi planlamada büyük öneme sahiptir (Özdemir, Vatandaş, & 
Torlak, 2009).
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Aile yaşam döngüsünün son aşaması olan yaşlıkta, yaşlı aile ve üyeleri 
birçok değişimi beraber yaşamaktadırlar. Fiziksel sağlık problemlerine eşlik 
eden psikolojik sağlık sorunları ve toplumsal rol ve işlevlerdeki kayıplar 
yaşlıları derinden etkilemektedir. Yaşlı aile ile yapılan sosyal hizmet 
müdahaleleri aracılığı ile yaşlı bireyin bütüncül iyilik halinin kazandırılması 
hedeflenmekte ve yaşlı aile toplumun aktif üyesi olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

2. Aile Yaşam Döngüsü ve Yaşlı Aileler

2.1.	Aile	Yaşam	Döngüsü	

Ailenin gelişimini anlamak için 1930’lu yıllardan bu yana aile yaşam 
döngüsü kullanılmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, demografi gibi bilimlerde 
araştırmacılar, ailelerin devam ettiği ortak aşamaları aile yaşam döngüsü 
kavramı ile tanımlamaya çalışmışlardır. Bu aşamalar, bir ailenin durumunu ve 
iç dinamiklerini değiştiren yaygın ve öngörülebilir durumlar ile tanımlanmasına 
rağmen hangi olayların önemli geçiş noktalarını gösterdiği konusunda bir 
belirsizlik hakimdir (Moghaddam, 2014).

Aile yaşam döngüsüne ilişkin ilk çalışmalar 1930’lu yılların başında 
Sorokin, Zimmerman ve Galpin’in çalışmaları ile başlamış; Kirkpatrick, Tough 
ve Loomis takip etmiştir. İlk oluşturulan modeller, 4 evreden (yeni evli çiftler, 
çocuklu çiftler, kendine yeten çocuğu olan çiftler ve yaşlı çiftler) oluşurken 
(Sorokin-Carle, Zimmerman-Charles, & Galpin, 1931), modellemeler eğitim 
odaklı (Ellis, Cowle, Kirkpatrick, & Tough, 1934) ve çocuk yaşına uygun olarak 
da çeşitlendirilmiştir (Loomis, 1936).

Her aşama, ailelerin normatif ömrü boyunca karşılaştığı değişen 
zorlukları vurgulayarak, aile üyeleri arasındaki farklı aile görevleri ve 
rolleri/ilişkileri içermektedir. Çocukları doğrudan içermeyen geçişler, bir 
çocuğu çok kuşaklı aile sistemlerinin kişilerarası bağlamında etkileyebilir 
(örneğin, emekliliğe geçiş yapan bir büyükbaba). Daha yakın zamanlarda, 
aile araştırmacıları ayrılık ve yeniden ilişkiyi temsil eden aşamalar 
eklenmiştir. Başarılı gelişimsel ilerleme esas olarak bir önceki aşamadan 
görevleri tamamlayan aileye ve sonraki aşamaya ilişkin beklenti inançlarına 
ve duygularına bağlıdır. Geçişler, bir aile sistemi içindeki bireyler için 
yüksek risk dönemleri olarak kavramsallaştırılmıştır. Psikolojik hizmetlerde 
çocuklarla çalışma bakış açısından bakıldığında, geçişlerin bir ailenin atıfta 
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bulunulan çocuğun gelişim ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini bozabilmesidir 
(Erickson, 1998; Bures, 2009; Dallos & Vertere, 2009; Moghaddam,  
2014).

Hill ve Duvall tarafından 1960’lı yıllarda tanımlanan normatif aile yaşam 
döngüsü, daha sonraki aile yaşam döngüsü kavramsallaştırmalarına bir temel 
olmuştur. Duvall’ın 1971 yılında belirlediği ve ebeveyn, çocuk yaşlarına göre 
oluşturulan 8 aşamalı modelde gösterilmiştir (Duvall, 1971; Selman & Uçar, 
2017, s. 220). Duvall’ın aile yaşam döngüsü modelinin aşamaları (Duvall E. M., 
1971, s. 130);

1) Yeni evli- çocuksuz aileler
2) Küçük çocuklu aileler (en küçük çocuk 30 aylık)
3)  Okul öncesi çocuklu aileler (en büyük çocuk 2.5-6 yaş)
4) Okul dönemi çocuklu aileler (en büyük çocuk 6-13 yaş)
5) Gençlik dönemi çocuklu aileler (en büyük çocuk 13-20 yaş)
6)  Evden ayrılan çocuklu aileler (ilk çocuk ve son çocuğun evden ayrılması 

dahil) 
7) Orta yaş dönemi aileler (boş yuvadan emekliliğe)
8) Yaşlı aileler (emeklilikten her iki eşin ölümüne kadar) olarak 

sıralanmıştır:
Evliliğin başlarında duygusal ilişkilerin baskın olduğu yeni evli 

çocuksuz aile döngüsü, evliliğin gerçekleşmesi ile başlayarak çocuğun 
doğumunda kadar sürmektedir. Bu dönem balayı döngüsü olarak da 
adlandırılmaktadır (Meijer, 2006). Ailenin sağlığı için önemli olan 
üyelerin evliliğe uyumunun, bu aşamada gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Bu aşama oldukça kısa sürmektedir (Selman, 2017, s. 55-100; Ankara 
Üniversitesi, 2019). Küçük çocuklu aile döngüsü ise ilk çocuğun dünyaya 
gelmesi ile başlamaktadır. Döngünün bu aşamasında kadın ve erkeğe eş 
rolünün yanı sıra anne ve baba rolleri ve sorumlulukları yüklenmektedir. 
Aile üyelerine yeni rollerin yüklenilmesinin yanı sıra ailenin yapısı da  
değişmektedir.

Döngünün 3. Aşaması olan okul öncesi çocuklu ailelerde (en büyük 
çocuk 2.5-6 yaş) ise anne ve baba çocuklarının gelişimi ve gelecek eğitim 
hayatları ile ilgili yeni bir sosyal sisteme adım atmaktadır. 4. Aşama olan 
okul dönemi çocuklu aileler (en büyük çocuk 6-13 yaş), Kadın ve erkek 
çocuklarının eğitimleri ile ilgili destek arayışı ve destek verme görevlerini 
yerine getirirken (varsa) diğer çocukların gelişim evreleri ile ilgili yeni roller 
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üstlenmektedir. Ailenin yapısı çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine göre 
değişmektedir.

Gençlik dönemi çocuklu aileler (en büyük çocuk 13-20 yaş) aşamasında 
ise, en büyük çocuğun ergenliğe girmesi ile başlanmakta, en küçük çocuğun 
ergenlikten çıkması ile sonlanmaktadır. Evden ayrılan çocuklu aileler 
(ilk çocuk ve son çocuğun evden ayrılması dahil) aşamasında çocukların 
okumak, çalışmak ya da evlenmek için evden ayrılarak başka bir şehre 
gitmesidir. Evden ayrılan çocuklu aile döngüsü hem ebeveynler hem de 
çocuklar için zor bir süreci ifade ermektedir.  Döngünün 7. Aşaması olan 
orta yaş dönemi (boş yuvadan emekliliğe), Boş yuva döngüsü olarak da 
adlandırılmakta ve bu döngüde çift baş başa kalmaktadır. Evliliğin 20 ile 
25. Yıllarında meydan gelen bu döngüde büyükanne, büyükbaba rolleri 
ortaya çıkmaktadır.

Duvall’ın Aile Yaşam Döngüsünün 8. ve son aşaması ise Yaşlı Aileler 
(emeklilikten her iki eşin ölümüne kadar) olarak sıralanmıştır: Dulluk döngüsü 
olarak da ifade edilen (Selman, 2017, s. 90) bu döngüde, eşlerden birinin vefatı 
ile yaşanılan sıkıntılar, sorunlarla baş edememe dönemin en önemli sorunlarıdır. 
Birey ya da yaşlı çift sağlık problemleri ile meşgul olmaktadır.
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Şekil 1. Duvall 8 Aşamalı Aile Yaşam Döngüsü ve Gelişimsel Hedefler

Aile Yaşam Döngüsü 
Aşaması

Ailenin Pozisyonu Ailenin Gelişimsel Hedefi

1.  Evli Çift Karı/Koca Karşılıklı tatmin edici bir evlilik 
ilişkisi
Gebelik planlaması
Akraba ağını düzenleme

2.Çocuk Sahibi Olma Eş/ anne
Eş/ baba
Bebek(ler)

Bebek sahibi olma ve 
düzenlemeler
Bebek(ler) ve ebeveynler için 
tatmin edici yaşam düzenlemesi

3. Okul Öncesi 
Çocuk(lar)

Eş/ anne
Eş/ baba
Kız evlat/ abla
Oğlan çocuk/ abi

Okul öncesi çocuğun 
ihtiyaçlarının karşılanması
Enerjinin tükenmesi ve ebeveyn 
olarak özel yaşamın azalması ile 
başa çıkma

4.Okul Dönemi 
Çocuk(lar)

Eş/ anne
Eş/ baba
Kız evlat/ abla
Oğlan çocuk/ abi

Topluma uyum sağlama
Çocukları akademik başarı için 
destekleme

5.Genç Çocuk(lar) Eş/ anne
Eş/ baba
Kız evlat/ abla
Oğlan çocuk/ abi

Sorumluluklar ile özgürlük 
arasında deneyi sağlama
Ebeveynlik sonrası ilgileri 
oluşturma

6.Çocukların Evden 
Ayrılması

Eş/ anne/ büyükanne
Eş/ baba/ büyükbaba

Gençlikten, yetişkinliğe (evden 
ayrılma, iş bulma, evlenme)
Destekleyici bakım (boşanma, 
işsizlik)

7.Orta Yaşlı 
Ebeveynler (boş yuva 
döngüsü)

Eş/ anne/ büyükanne
Eş/ baba/ büyükbaba

Evlilik ilişkilerine yeniden 
odaklanmak
Akrabalık bağlarını ve gençlerle 
ilişkileri sürdürmek

8.Yaşlı Aile Üyeleri Bekar (dul/boşanmış)
Eş/ anne/ büyükanne
Eş/ baba/ büyükbaba

Ölüm ve yalnız yaşamak ile başa 
çıkma
Aile evinden ayrılma/satma
Emeklilik düzenlemeleri
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Şekil 1. Duvall Aile Yaşam Döngüsü’nde, Ailenin 8 Temel Aşaması ve 
Ailenin 8 Gelişimsel Hedefi (Defrain, 2012).

Duvall’ın Aile Yaşam Döngüsü Modeli’nin son aşaması olan, Yaşlı Aile 
döneminde çift ölümü karşılamaya hazırlanmaktadır. Bu dönemde yaş ile 
gelişe biyolojik, fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlar baş göstermektedir. 
Beyin fonksiyonlarında sorunlar yaşanmakta, demans (bunama), Alzheimer 
vb zihinsel bozuklukların yanı sıra biyolojik sorunlar (duyusal gelişim 
sorunları, dolaşım sistemi, cinsellik kayıpları) yaşanmaktadır. Yaşlı çift, geçmiş 
dönemleri değerlendirmekte ve mutlu ya da mutsuz olarak yaşamına devam 
etmektedir. Yaşamından mutsuz olan aile üyesi, ölüm korkusu, yalnızlık kaygısı 
taşıyabilmektedir (Ankara Üniversitesi, 2019).

Yaşlılık, aile üyelerinin geçmiş yaşam dönemlerini yeniden gözden 
geçirdikleri ve anlamlandırma çabası içinde oldukları bir dönemdir. Bu döneme 
ilişkin düşünceler, yaşlıları olumsuz etkileyebilmektedir.

3. Aile Odaklı Sosyal Hizmet Müdahalesi

Sosyal hizmet mesleğinin doğuşundan itibaren aile, sosyal hizmet 
uzmanlarının ana odağı olmuş ve aile sistemini geliştirmek için çalışmışlardır. 
1940’lı yıllarda sosyal hizmet uzmanları, psikodiamik modelin ortaya çıkması 
ile bireysel müdahalelere daha çok önem vermiş ancak 2. Dünya Savaşı’nın 
ardından müracaatçının gelişiminde, aile sisteminin rolünü yeniden dikkate 
almışlardır (Greene R. R., 2008). Klinik sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, 
grupların sosyal işlevselliklerini kullanarak sorunlarla daha etkili bir şekilde başa 
çıkabilmesine yardım eder. İnsanların biyopsikososyal sorunlarla başa çıkmada 
yetersiz kapasiteye sahip olmaları; aileler ve diğer gruplar ile etkileşimde sorun 
yaşamaları ve insanların çevrelerinden bağımsız olmaları, klinik sosyal hizmet 
müdahalesinin ayırıcı özelliği olarak vurgulanmaktadır (Northen, 1995). 

Aile merkezli sosyal hizmet, ailenin kültür ve büyük sosyal 
sistem bağlamında anlaşılabileceğine işaret eden çevresi içinde birey 
perspektifine dayanmaktadır (Greene, 2000). Aile odaklı sosyal hizmet 
müdahalesi ile ihtiyaç duyulan değişim ya da gelişim için aile üyelerinin 
geliştirilmesini, güçlendirilmesini sağlayarak ailenin iyilik haline ulaşması 
gerçekleştirilmektedir (Duyan, 2012, s. 265). Eklektik yapıya sahip olan 
sosyal hizmet disiplini, aileye yönelik klinik müdahalesinde de, aile kuramları 
bilgisinden faydalanmaktadır. 

1950’li yıllarda kullanılmaya başlayan aile terapisi, aile ile ilişkili, büyüyen 
sayıda problemleri cevaplamayı ve insan davranışı ile ilgili bilgi sahibi olmayı 



YAŞLI ÇİFTLER İÇİN SOSYAL HİZMET: AKTİF YAŞLANMA MODELİ TEMELİNDE...     215

amaçlamaktadır. Aile merkezli terapiden bu yana terapistler aldıkları eğitim 
kökenine göre çeşitli terapi teknikleri kullanmaktadır (Greene R. R., 2000). 

Murray Bowen bir psikiyatrist olarak deneyimleri ile bireysel 
işlevsizlikleri ya da patolojiyi bireyin ailesi ile açıkladığı çok kuşaklı aile 
terapisini geliştirmiştir. Bowenyan aile sistemleri teorisi, birinci nesil aile 
terapisi teorisi olarak kabul edilmektedir. Bu teori, bir ailenin işleyişinin ailenin 
bireysel üyelerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışır.  Terapide ailenin mevcut 
işlev bozukluğunun kuşak kalıplarının bir sonucu olduğunu belirlemeye çalışır. 
Terapist ailenin düşünceleri, duyguları ve duyguları yerine geçen aile ile ilgili 
gerçeklere odaklanır (Brookshear, 2015). Aile Sistemleri Teorisinde iki hedef 
vardır. İlki, anksiyete seviyesini düşürmek ve belirtilerini hafifletmek, diğeri 
ise aile üyelerinin kendilerini farklılaştırma düzeylerini artırmaktır (Kerr, 1988; 
İlhan & Cihan, 2017).

Minuchin’in öncülüğünde ortaya çıkan yapısal aile terapisi, aile 
üyelerinin bağlantılarını düzenleyen alt sistemlere ve aile içindeki sorunların 
ayrıntılarından ziyade ailenin bu sorunları çözme girişimlerini incelemektedir 
(Nichols, 2013, s. 208-236). Bu yaklaşımın odak noktası, sınırları ve sınırları 
ile farklı alt sistemlerin bulunduğu sağlıklı bir hiyerarşik aile organizasyonuna 
ulaşmak olarak özetlenebilir (Jiménez, Hidalgo, & Lorence, 2019).

Milan sistemik aile terapisinde ise sorunun bireyden değil aile sistemi 
içerisindeki sorundan kaynağını aldığı iddia edilmektedir. Sistemik terapi de, 
bütün aile sistemini etkilemeden sadece bir davranışı ya da kalıbı değiştirmenin 
mümkün olmadığı savunulmaktadır (Kesici, Mert, Bayrakcı, & Kiper, 2017, 
s. 125-136). Sistemik aile terapisinde hedef sorunların ortadan kaldırılması 
değildir. Sistemik bağlantıların tespiti, sistemde birbirini takip eden bağlantıların 
belirlenmesi ve nedeninin açıklanması olarak ifade edilebilir. Aile yaşam 
döngüsü ile yakından ilişkili olan bu terapide, geçiş dönemlerinden birinde takılı 
kalındığında, uyum gösterilmesi gerek durumda sorun olacağı iddia edilmektedir 
(Ünal, 2013, s. 36). Terapide işlevsel olmayan aile kalıplarını değiştirmek amacı 
ile döngüsel sorgulama, olumlu çağrışımlar ve davranış değişikliğine yönelik 
ödevlendirmeler gibi tekniklerden destek alınmaktadır. (Selvini, Boscolo, 
Cecchin, & Prata, 1980).

Aile terapistleri birçok terapi hedefine sahiptir. Ailenin daha iyi bir 
ilişki sistemi kurmasına yardım etmek, iletişimi geliştirmek, bağımsızlığı ve 
bireyselleşmeyi artırmak, güçlendirmek gibi pek çok desteği barındırmaktadır. 
Aktif Yaşlanma Modelinin esas amacı kriz zamanında yaşlı aile üyesine ve aileye 
rehberlik ederek, stresin azaltılması ve dengenin yeniden kurulmasıdır. Aşırı 
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stres ile başetme deneyimi olmayan aile, gelişimsel ya da biyopsikososyal kriz 
yaşamakta ve ihtiyacı olan aile üyesinin ihtiyacı yeterince karşılanamamaktadır. 
Aile kriz ile başa çıktıktan sonra yeni krizler ile başa çıkabilmek için aile 
üyelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir (Greene R. R., 2000, s. 99-100). 
Kuşaklararası Terapi’ de Aktif Yaşlanma Modeli, özellikle yaşlı ve yaşlı üyeye 
sahip aileler ile kullanılan bir modeldir.

3.1.	Aktif	Yaşlanma	Modeli	ve	Sosyal	Hizmet

Aile sistem teorisi aile problemleri için sıklıkla kullanıldığında, yaşlılık 
alanında çalışan geriatrik sosyal hizmet uzmanları ya da sosyal hizmet uzmanları, 
aileyi etkili müdahalenin merkezi olarak görmeye başladı. Bu yöntemin, yaşlı 
yetişkinler ve onların aileleri arasında meydana gelebilecek gerilimleri ve 
stresleri anlamada etkili olduğu görülmüştür (Greene & Cohen, s. 367). Önerilen 
nesiller arası müdahalenin biçimlerinin, daha yaşlı olanların adına aile sistemini 
hareketsiz kılmaya ve pozitif karşılıklı bağımlılığı teşvik etmeye yöneliktir.

Sosyal hizmet terapisinin tanımı, belli hedeflere, müracaatçının 
zorluklarına, kapasitesine, yaşamdaki statüsüne göre değişmektedir. Kapsamlı 
olarak belirtmek gerekirse, terapi ilk görüşme ile başlamaktadır (Northen, 
1995; Shulman, 2008; Greene R. R., 2017). Sosyal hizmet uzmanları terapide 
birçok beceriyi kullanmaktadır. Bu beceriler müracaatçının desteklenmesi; 
ilgi; duyguların kabulü; müracaatçının birlikte karar verilen amaçlara odağını 
kaybetmemesi için yapılandırma; psikososyal eğitim; tavsiye; aydınlatma; 
yüzleştirme; açıklama olarak sayılabilir (Northen, 1995).

İnsan davranışları, sosyal çevre, çevresi içinde birey ve diğer multidisipliner 
teorik çerçevede müracaatçıya müdahalede bilgiye başvurmak sosyal hizmet 
müdahalesinde bir köşe taşı kabiliyetidir (CSWE, 2015; Greene R. R., 2017).

Çevresi içinde birey oryantasyonu, özellikli müracaatçı/problem/duruma 
uygun müdahaleyi seçebilmek için teknik bilgiyi gerektirmektedir. Bu sayede 
müracaatçıların ihtiyaçlarına, durumlarına ve çevresel koşullarına en uygun 
rehberlik temek amaçtır. Sonuç olarak, Aktif Yaşlanma Modelinde, sosyal 
hizmet uzmanı, değerlendirmesini temek alarak, müdahalesi belirlemekte, hem 
biyopsikososyal hem de tinsel işlevsellikte ihtiyaçları tespit ederek başlamaktadır 
(Greene R. R., 2017) .

Terapi planı, değerlendirme sırasında elde edilen bilgilerin anlaşılarak 
işlenmesi ile hazırlanmaktadır. Aktif Yaşlanma Modeli, müracaatçının 
endişelerinin keşfedilmesi ve çevresi içindeki durumu hakkında bilgilerin 
sistematik bir şekilde toplamasını temin etmektedir. Değerlendirme süresince 
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sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bireyin işlevsellik kapasitesi üzerinde etkili olan, 
biyolojik, psikolojik, sosyal ve tinsel faktörlerin karmaşık ilişkisini inceler.

Biyolojik yaşlanmaya göre değerlendirmede sosyal hizmet uzmanı 
müracaatçının psikolojik yaşlanması ile ilişkili değişimler, beslenme 
alışkanlıkları, hareket kolaylığı, sağlık bakımına ulaşımı ve kullanımı ve diğer 
sağlık ihtiyaçları ile ilgili bilgi edinir. Bu, müracaatçının evinde nasıl işlevsel 
hale getirilebileceğine dair bilgi vermektedir. Müracaatçı günlük aktivitelerini 
gerçekleştirebilir mi?

Psikolojik yaşlanmaya göre değerlendirmede, sosyal hizmet uzmanı 
müracaatçının bireysel uyum kapasitesi ve direnci ile ilgili bilgileri edinir. Yaşlı 
birey stres, değişim ve kayıp ile nasıl başa çıkıyor? Sosyal hizmet uzmanı, 
müracaatçının kendi ifadesine ve hayat hikayesine odaklanır. Depresyon belirtisi 
gösteriyor mu? Müracaatçı danışmanlığa ya da medikal tedaviye devam etmeli 
mi? 

Sosyal yaşlanma değerlendirmesinde, sosyal hizmet uzmanı müracaatçının 
bireysel rolleri ve sosyal alışkanlıklarına dair bilgi toplar. Doğal sosyal destek 
sistemleri neler? Yaşlı birey sosyal olarak yalnız mı? İnancı kriz çözümünde rol 
oynuyor mu? (Greene R. R., 2017).

Tinsel değerlendirmede ise, sosyal hizmet uzmanı müracaatçının inanç 
sistemi ve tinsel desteğine dair bilgi alır. 

3.2.	Yaşlı	Çiftler	İçin	Aktif	Yaşlanma	Modeli	Temelinde	Kuşaklararası	
Aile	Terapisi

Kuşaklararası aile terapisinde aktif yaşlanma modeli, yaşlı bir yetişkinin 
ailenin bir parçası olduğunda her zaman kullanılabilmektedir (Greene R. 
R., 2000, s. 17). Model yaşlı bireylerin çevreleri ve aileleri ile ilişkilerini 
geliştirmelerini tasarlamakta, fonksiyonel kapasitelerine destek olmaktadır. 
Fonksiyonel yaşlanma modeli, müracaatçı sisteminin biyopsikososyal ve tinsel 
fonksiyonlarını, aile ve sosyal çevresi bağlamında bir üye olmasını destekleyen 
bir yaklaşımdır. Bu modelde, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında 
bilginin ve sürecin içi içe geçtiği karşılıklı bir ilişki vardır. Bu durum, ailenin 
davranışsal kalıpları anlamasına ve uygun müdahalenin seçilmesine olanak 
sağlamaktadır (Greene R. R., 2017). 

3.2.1.	Aktif	Yaşlanma	Modeli	Faktörleri

Kuşaklararası Terapide Aktif Yaşlanma Modeli, yaşlı yetişkinler ve aileleri 
ile sosyal hizmet uygulamasında kavramsal bir çerçevedir. Model profesyonel 
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değer ve etiklerin temelinde sosyal hizmet uzmanına değerlendirme ve müdahale 
planlamasında rehberlik etmektedir (Greene R. R., 2017). Bu faktörler, ana 
faktörler, aktif yaşlanma faktörleri, aile-topluma ilişkin faktörler olmak üzere 3 
başlık altında incelenmektedir.

Ana Faktörler
Bu faktörler; müracaatçının çevresi ile ilişkili yaşadığı zorluklara ve 

güçlüklere odaklanma, yardım sürecinde kültürün rolüne başvurma, sosyal 
hizmet müdahalesinde kültürel açıdan duyarlı olma, NASW Etik ilkelerine 
kapsamında hizmet sunumu ile sosyal ve ekonomik adalet konusuna özen 
gösterme gibi konuları kapsamaktadır.

Aktif Yaşlanma Faktörleri

Bu kapsamda, müracaatçının aktifliğinde, biyolojik faktörlerin rolünün 
bilincinde olma, müracaatçının psikolojik iyilik halini ve uyumunu dikkatle 
inceleme, müracaatçının sosyal ilişkilerini ve sosyal destek ağlarını keşfetme, 
müracaatçının yaşam doyumunu tinsel açıdan ele alma ve müracaatçının 
işlevselliğinin seviyesini ve müdahalenin gerekliliğinin belirlenmesine yardım 
etme konularına odaklanmaktadır.

Aile ve Topluma İlişkin Faktörler

Uygulama gerçekleştirilirken güncel kültür ve tarihsel çevre göz önünde 
bulundurarak büyük sosyal sistem için aile bağlantılarını keşfetmek ve toplumsal 
ihtiyaçları anlamaya yardım etmeyi içermektedir (Greene R. R., 2017).

3.2.2.	Aktif	Yaşlanmada	Yaşlı	Yetişkinin	Değerlendirmesi	

Aktif yaşlanma, yaş aldıkça yaşam kalitesini artırmak için sağlık, güvenlik 
ve katılım için fırsatları en uygun hale getirme sürecidir (WHO, 2019). Aktif 
yaşlanma, biyolojik sağlığın sürdürülmesi ve beslenme, bilişsel ve fiziksel 
hareketlilik, sosyal çevre içinde bulunma gibi durumları sağlayabilen yaşlanma 
sürecine verilen ad olmuştur (Ünalan, 1999, s. 13-14).

Kuşaklararası terapide aktif yaşlanma modelinin temelinde yaşlı 
üyelerin aktif yaşlanması bulunmaktadır. Aktif yaşlanma biyolojik, psikolojik, 
sosyokültürel ve tinsel olmak üzere dört temel alanın adaptasyon kapasitesi 
ile ilgilidir. Bireyin fonksiyonel kapasitesi, sosyal, psikolojik, fiziksel ve 
tinsel yönden, yaşlının endişelerini, yaşamındaki zorlukları, günlük yaşam 
alışkanlıklarını anlamayı ve uygun bakım planına ulaşmayı getirir (Greene R. 
R., 2017).
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Biyolojik yaşlanma, hafızada, bilişte, karar verme ve oryantasyonda 
azalma ile açıklanabilmektedir. Geriatrik sosyal hizmet uzmanları, 
müracaatçıları ile sağlık problemlerinin beraberinde getirdiği konularla 
ilgili konuşmalıdır. Psikolojik yaşlanma ise, kişinin geçen zamana nasıl 
uyum gösterdiği ile ilgilidir. Bu bakımdan, sosyal hizmet uzmanlarının 
hikayeyi tamamlaması gereklidir. Bu sağlanmazsa, sosyal hizmet uzmanı 
yaşlı müracaatçının duygularını ve beklentilerini anlayamaz. Uygulayıcılar 
yaşlı nüfusu tek tip görme eğiliminde olmasına rağmen, normları, 
değerleri, etnik kökenleri, inanışları, kültürel kodları ya da grupları olan 
geniş bir yelpazeye sahiptir ve bu sosyal yaşlanma ile tanımlanmaktadır. 
Müracaatçının pozisyonu ya da sosyal yapının ona verdiği rol, müracaatçıyı 
değerlendirmede ve planlamada önemli bir değişkendir. Tinsel yaşlanma 
ise, yaşlı müracaatçının inancı ya da içsel inanışı ile ilgilidir (Fernández-
Ballesteros, Robine, Walker, & Kalache, 2013; Dziechciaż & Filip, 2014; 
Greene R. R., 2017).

Geriatrik sosyal hizmet uzmanları müracaatçının fonksiyonel kapasitesi 
üzerinde etki gösteren biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve tinsel yaşlanma 
boyutlarında uzmanlık geliştirmelilerdir. Bu faktörleri anlamak hem müracaatçıya 
hem de uyguyıcıya biyopsikososyal ve tinsel değerlendirmede müracaatçının 
ihtiyacı olan bütüncül bireyselleştirilmiş tedavi planını hazırlamaya olanak 
sağlar (Greene R. R., 2017).

3.2.3.	Kuşaklararası	Aktif	Yaşlanma	Modeli	Temelinde	Aile	Terapisi

Model 6 temel aşamadan oluşmaktadır: a) müracaatçı sistemi ile iletişim 
kurulması, b) konuyu ya da sorunu tespit etme, c) problemi yeniden tanımlama/
çerçevelendirme, d) aile ile karşılıklı hedefler belirleme, e) aile sistemini harekete 
geçme ve son olarak, f) değerlendirme, geribildirim sağlama ve sonlandırma.

3.2.3.1.	İletişim	Kurma

Terapötik sürecin başlatılmasında ilk temastır. Bu aşamada sosyal 
hizmet uzmanının teorik bakış açısı eyleme dökülür. Sosyal hizmet uzmanı 
müracaatçısı ile karşılıklı yardım ilişkisi inşa eder. Bu terapi, yaşlı bireyin 
işlevselliğini değiştirmenin, aileyi etkilediği bilgisine dayanmaktadır. Aile 
sistemi ile kurulacak iletişimse sosyal hizmet uzmanı bazı becerilere gereksinim 
duymaktadır. Sistemin özelliklerini anlamak bunlardan biridir. Klinisyen 
ailenin bakış açısından sorunu ve denenmiş ya da izin verilmeyen çözümü 
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görebilmelidir. Müracaatçı sistemi ile iletişim kurmak, sosyal hizmet uzmanının 
kimin müracaatçı sistemine girdiğini ve aileye ilişkin önceki sorunları 
tanımlaması anlamına gelmektedir.

Sorunu tespit etme, aileler sorunları olduğunda, yoğun stres altında ya 
da kriz durumunda yardım ararlar. Farklı kuşakların içi içe yaşadığı ailelerde 
ya da farklı kuşak ailelerde, sıklıkla, işlev kaybeden yaşlı bireyin uzun 
zamandır yaşadığı güçlüklerin ardından destek almak için başvurmaktadır. 
Sosyal hizmet uzmanı, genellikle, nispeten kısa sürede ailenin sorununu tespit 
etmektedir. Aileler sıklıkla durumu acil olarak görmekte ve stres seviyeleri 
yüksek olmaktadır. Soru sormanın problemin davranışsal, duygusal, fiziksel, 
etkileşimsel ve tutumsal problem alanlarından hangisini etkilediğini bulmada 
aileye yardım edeceği düşünülmüştür (White & Epston, 1980; Greene R. R., 
2008).

3.2.3.2.	Problemi	Yeniden	Tanımlama/Çerçevelendirme

Sorunu yeniden tanımlama aile terapisinde en kritik unsurdur. Sorunu 
yeniden tanımlama da sosyal hizmet uzmanı, problemin tanımını aile ile birlikte 
yorumlayıp organize eder ve tartışır. Yeniden çerçevelendirme aile üyelerinin 
yaşlı üyenin problemini anlamalarını ve her bir aile üyesini nasıl etkilediği ile 
başlamaktadır  (Powell, 1996; Greene R. R., 2000; Greene R. R., 2008). 

3.2.3.3.	Aile	ile	Birlikte	Hedefleri	Belirleme

Aile ile birlikte hedefler belirlendiğinde, terapi ile ilgili karşılıklı bir 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma belirlenen amaçların, kaynakların alternatif 
kullanımının ve ailenin genel sorumluluklarının bir çıktısıdır. Bu çıktılar, sosyal 
hizmet uzmanının ne sunacağı ile ilgili de bir netlik sunması nedeni ile önemlidir. 
Kısaca, amaçları birlikte belirlemek terapinin amacını netleştirmektedir (Greene 
R. R., 2000; Greene R. R., 2008).

3.2.3.4.	Aile	Sistemini	Harekete	Geçirme	

Aileyi harekete geçirme, aile ile birlikte hedefleri belirleme ile 
karıştırılmaktadır. İster tek bir aile üyesi ile çalışılsın ister bütün aile ile 
aile üyelerinin ihtiyacı olanın en iyisi ile buluşturmak için amaç ailenin 
güçlendirilmesidir. Ailenin güçlü yönlerini harekete geçirmek, aile üyelerinin 
daha önce karşılaştıkları güçlüklerde başarılı olduklarını göstermek için önemlidir. 
Sosyal hizmet uzmanı, aile üyelerinin sorunlarla başetmede kullanabilecekleri 
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yolları farklı tekniklerle ortaya koyabilir. Aileler tarihlerini, önemli olaylarını, 
hatıralarını ve ilişkilerini yeniden düzenleyebilirler. Genogram çıkarmak ise, 
müracaatçı için diğer bir alternatif araçtır (Hartman & Laird, 1983). 

3.2.3.5.	Değerlendirme,	Geribildirim	Sağlama	ve	Sonlandırma

Terapinin son aşaması, birlikte belirlenen hedeflerde başarı sağlandıysa ya 
da hizmette sonuca ulaşıldıysa, pek çok açıdan, en zor aşamadır. Son aşama 
genellikle sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı ilişkisinin bittiğini göstermektedir. 
Bazen aile kriz durumu tekrarlandığında yeniden başvurabilmektedir. 
Sonlandırma aşamasında sürecin anlamlı olması için geribildirim ve 
değerlendirme verilmelidir. Aile üyelerinden sürecin nasıl hissettirdiğine dair 
geribildirimi alınmalıdır. Aile sorunlarla karşılaştığında baş edebilmeli ve 
kaynaklar için başvurabilmelidir. Sonlandırmanın hedefi, ailenin yaşlı üyelerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmaya devam etmesinde, aileye netlik kazandırmaktır.

SONUÇ

Aile, kurulduğu andan itibaren aile yaşam döngüsünün içine girmektedir. 
Bu dönemin en son aşaması olan yaşlı aile döneminde, aile üyeleri geçmiş yaşam 
dönemlerini gözden geçirmekte ve anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Sosyal 
hizmet mesleğinin temel çalışma alanlarından biri olan yaşlılık döneminde, yaşlı 
ailelere sunulan aile odaklı sosyal hizmet müdahalesi ile ailenin ve aile üyelerinin 
güçlendirilerek işlevselliklerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda 
yaşlı çiftler için aktif yaşlanma modeli temelinde kuşaklararası aile terapisi, 
kullanılabilecek terapi yöntemlerinden birisidir. Kuşaklararası Terapide Aktif 
Yaşlanma Modeli, yaşlı yetişkinler ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamasında 
kavramsal bir çerçeve oluşturmaktadır. Müdahalede sosyal hizmet uzmanına 
yol gösterici olan model, ana faktörler, aktif yaşlanma faktörleri ve aile-
toplum faktörleri olmak üzere 3 başlık altında ele alınmaktadır. Aktif Yaşlanma 
Temelinde Kuşaklararası Aile Terapisini kullanacak sosyal hizmet uzmanı, yaşlı 
yetişkini değerlendirirken temelde biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve tinsel 
olmak üzere dört alanın uyum kapasitesini ele almaktadır. Terapi, iletişim kurma, 
sorun tespiti, problemi yeniden tanıma, aile ile birlikte hedefleri belirleme, aile 
sistemin harekete geçirme, değerlendirme, geribildirim sağlama ve sonlandırma 
olmak üzere 6 temel aşamadan oluşmaktadır.

Ailenin toplumun bir birimi olarak yaşamı boyunca geçtiği aşamaları 
anlatan aile yaşam döngüsünün son aşaması yaşlı aileler, topluma katılım için 
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sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Yaşlı bireyin aktif yaşlanması 
ve biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve tinsel yaşamını anlayarak hazırlanacak 
müdahale planı ile yaşlının topluma aktif katılımını destekleyecektir.
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1. Giriş

Finansal okuryazarlık eğitimi ile bireylerin finansal konularda farkındalık 
kazanması, finansal sektör içerisinde etkin karar vericiler olması, 
finansal araçları doğru ve etkin şekilde kullanabilmesi, finansal risklere 

ve aldatılmaya karşı korunması yoluyla finansal refaha ulaşmaları gibi mikro 
düzeyde amaçlar takip edilmekle birlikte bireysel tasarrufların arttırılması 
yoluyla devletlerin ekonomik olarak büyümesi ve uzun dönemli finansal istikrara 
ulaşabilmesi gibi makro düzeyde hedefler de gözetilmektedir.

Giderek daha karmaşık bir hal alan ve küresel bir boyut kazanan finansal 
ve ekonomik sistemlerin var olduğu bir dönemde bireylerin finansal kararları 
ve davranışları hem mikro hem de makro düzede daha da önem kazanmıştır. 
Bu karar alma süreci çoğu birey için nispeten karmaşık ve zaman alıcıdır. 
Ancak; finansal okuryazarlığa sahip bireyler bu zorlu süreçle daha kolay baş 
edebilmekteyken finansal okuryazarlığa sahip olmayan bireyler bu karmaşık 
ve zorlu sürecin altında ezilebilmekte ve önemli finansal sorunlarla yüzleşmek 
zorunda kalabilmektedirler (OECD, 2013, s.16).

1  Bu çalışma yazarın “Sosyal bilgiler öğretmen eğitiminde finansal okuryazarlık ve öğretimi: Bir model 
önerisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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Toplumların iyi bir ekonomik ve finansal refaha sahip olmalarında 
finansal okuryazarlık önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansal 
okuryazarlığı oluşturan farklı boyutları bir araya getirdiğimizde finansal 
okuryazarlığın günümüzde önemli bir yaşam becerisi olarak genel kabul gördüğü 
de bir gerçektir. Bireylerin yaşam kalitesini derinden etkileyen böylesine önemli 
bir yaşam becerisinin eğitim yoluyla kazandırılması özellikle son 10 yıldır 
birçok ülkenin önemli bir ajandası haline gelmiştir (Adalar, 2019). 

Finansal eğitim bireylere birçok açıdan kendi finansal yaşam tercihlerini 
düzenleme, planlama ve gerektiğinde değiştirme farkındalığı kazandırmaktadır. 
Capuano ve Ramsey (2011, s.35-36) tarafından yürütülen bir araştırmada 
finansal eğitimli bireylerin aşağıda sıralanan davranış biçimlerini gösterme 
eğilimlerinin, eğitimsiz bireylere göre daha fazla olduğu ifade edilmektedir;

• Daha fazla gelire sahip olmak,
• Daha fazla tasarruf etmek,
• Emeklilik için daha fazla birikim yapmak,
• Borçları iyi yönetmek,
• Akıllıca borç almak,
• Finansal hedefler konusunda daha gerçekçi olmak,
• Finansal piyasalarda daha aktif olmak,
• Finansal olarak kendine güven duymak,
• İhtiyacına uygun ürünleri daha doğru seçmek, 
• Tüketici haklarını bilmek, 
• Finansal planlama ve bütçeleme yapmak.
Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yakaladığı 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah esasında istihdam ve iş piyasası için 
iyi hazırlanmış bir işgücü sayesinde yakalanmıştır. Finansal okuryazarlığın 
ekonominin genel yapısını anlama ve bireysel ekonomik refahı yakalayabilme 
sürecine hazırlıklı olabilmek için çok gereli olduğu yaygın kabul görmektedir 
(APEC, 2014, s.1). Finansal okuryazarlık artık küresel olarak ekonomik ve 
finansal istikrar ve gelişmenin önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. 

Dünya genelinde finansal okuryazarlığa aratan ilgiye hiç şüphesiz 
Cumhuriyet dönemindeki yenileşme hareketlerinden bugüne küresel ölçekteki 
ekonomik ve finansal gelişmelere ayak uydurma hedefleri güden Türkiye’de 
de kayıtsız kalınmadığı söylenebilir. Elbette bu süreci Osmanlı Devleti’nin 
son dönemindeki ekonomik gelişmelerle birlikte ele almakta da yarar vardır. 
Sanayi devrimiyle birlikte ekonomide sıçrama yapan ve gerek sosyal gerek 
ekonomik olarak büyük bir dönüşüm sürecine giren Avrupa devletlerinin 
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aksine Osmanlı Devleti tarıma ve hafif sanayiye (küçük esnaf) dayalı ekonomi 
modelinin dışına çıkamamıştır. Dolayısıyla Avrupa’da sanayi devrimine giden 
yol ve sanayi devrimi sonucunda sanayi ve ticaret burjuvazisine dönüşen esnaf, 
Osmanlı Devleti’nde böyle bir dönüşümü yaşayamamıştır (Eğilmez, 2018 
s.27-28). Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan “işçi sınıfı” kavramı devletlerin 
eğitim anlayışlarında da köklü değişiklikler yapmalarına yol açmıştır. Eğitim 
ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesini doğuran ve devletlerin 
ekonomik olarak gelişmelerine katkı sağlayan önemli bir kurum olarak görülmeye 
başlanmıştır. Eğitim anlayışında yaşanan bu paradigmatik dönüşüm “ekonomiyi 
bilen, tasarrufa özen gösteren, kendi bireysel ekonomisini/parasını yönetebilen 
bireylerin yetiştirilmesi” gibi hedeflerin eğitim anlayışı içinde yer almasını 
sağlamıştır. Bu anlayış Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti döneminde de farklı uygulamalarla zaman zaman kendisini 
hissettirmiştir. Özellikle 2002 ulusal ekonomik kriz ve 2008 küresel finans 
krizi sonrası dünya genelinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 
ekonomiyi bilen ve finansal okuryazarlığa sahip olan bireylerin yetiştirilmesine 
olan ihtiyacı daha da gün yüzüne çıkarmıştır. Bu araştırma ile Osmanlı 
Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyet döneminden başlayarak günümüze kadar 
gerek ekonomi eğitimi gerekse finansal okuryazarlık eğitimi konusunda yapılan 
çalışmalar üç temel başlık altında ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

2. Ulusal Ders Kitaplarında Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Osmanlı’da özellikle II. Meşrutiyet’le birlikte iktisadi anlayışta görülmeye 
başlanan bazı değişim emareleri nispeten eğitim anlayışını da yönlendirmiştir. Bu 
dönemde yazılan “Malumat-ı Medeniye” adındaki ders kitaplarında ekonomik 
dönüşümün aynası olan “Teşebbüs-i Şahsi (özel teşebbüs/girişimcilik)” 
düşüncesine önemli bir yer verildiği söylenebilir. Malumat-ı Medeniye ders 
kitaplarında “Teşebbüs-i Şahsi” eksikliği iktisadi gelişme karşısında en önemli 
engel olarak gösterilmiş, yetiştirilmek istenen “yeni vatandaş”a zenginleşmesi 
gerektiği ısrarla tavsiye edilmiştir (Üstel, 2004 s.89).

I. Dünya Savaşı sonucunda yıkılan Osmanlı Devleti’nin bakiyesi olarak 
ortaya çıkan Türkiye’de de milli devleti kurma sürecinde yürürlüğe konulan 
reformlarla dönüştürülmeye çalışılan yeni toplumun, gereksinimlerine ve 
değerlerine uygun yeni insanı yetiştirmek amacıyla eğitime önemli bir rol 
biçilmiştir. Eğitim ile bir yandan yeni topluma uygun ve rejimi güçlendirecek 
insan yetiştirilmesi beklenirken, diğer yandan da ekonominin ihtiyaç duyduğu 
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nitelikli insan gücünün (beşeri sermaye) yetiştirilmesi görevi beklenmiştir 
(Eskicumalı, 2003, s.15). Bu anlayış esasında devleti kuran ve yöneten 
kadroların sahip olduğu vizyondan beslenmekteydi. Örneğin Atatürk’ün 1923 
İzmir iktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmasında, “gerek ilköğretim gerek 
ortaöğretim programlarının ekonomik programlara dayandırılmak suretiyle hem 
ticaret dünyasına hem de tarım ve sanata yararlı nesiller yetiştirmesi gerektiğini 
vurgulamış olması” (Gedikoğlu, 1978, s.17) bunun önemli bir göstergesidir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında okullarda okutulan ders kitaplarında bu 
anlayışın izlerini görmek mümkündür. 1924 programında “Müsahabat-ı 
Ahlâkiye ve Ma‘lümat-ı Vataniyye” adıyla okutulan Sosyal Bilgiler dersinin 
içeriğinde ekonomi ve finansal okuryazarlıkla bağdaştırılabilecek şu konular 
dikkati çekmektedir (MEB, 1924’ten Akt. Akhan, 2010):

- Hak ve vazifelerimiz (nefsimize, ailemize, milletimize, beşeriyete karşı)
- Belediyelerin hizmetleri.
- Devletin iktisadi hayata ait vazifeleri
- Vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına vazifeleri Vergi borcu.
- Aile bütçesi. Bütçe defterlerinin kayıt basit usulde tanzimi.
- Çarşı ve pazardan alış-verişin usulü.
Cumhuriyetin ilk yıllarında okullarda okutulan ders kitaplarında 

‘ekonomiyi anlama, tasarruf yapma, geçimini sağlama, ekonominin işleyişi 
konusunda devletin ve vatandaşın hak ve sorumluluklarını bilme’ gibi konulara 
yer verilmiş olması ekonomi konularının öğretimine oldukça önem verildiğini 
göstermektedir. Ancak ilerleyen yıllarda oluşturulan programlarda, (1977, 1990, 
1998) bu konulara nispeten daha az yer verilmeye başlanmıştır.  Bu durum 
da ekonomi konularının öğretimi için koyulan hedeflerin içinin doldurulması 
sürecinde ders kitaplarının yetersiz kalmasına yol açmıştır. 

Ülkemizde 2005 yılında öğretim programlarında yaşanan dönüşümle 
birlikte özellikle ilköğretim düzeyinde hazırlanan Sosyal Bilgiler öğretim 
programları ile ekonomi ve finansal eğitim belirgin bir ivme kazanmıştır. Öyle 
ki, 2005 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında ise ekonomi konuları 4, 5, 6 
ve 7. sınıflarda “Üretim, Dağıtım, Tüketim” başlığı altında ayrı bir öğrenme alanı 
içerisinde verilmeye başlanmıştır. 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programlarında 
her ne kadar finansal okuryazarlık bir kavram ya da bir beceri olarak yer almamış 
olsa da program incelendiğinde doğrudan finansal okuryazarlık eğitimiyle 
ilişkilendirilebilecek çok sayıda kazanıma yer verildiği görülmektedir. 

Güvenç (2017) tarafından yapılan bir çalışmada finansal okuryazarlığın 
öğretim programlarımıza ne derece yansıdığı ele alınmıştır. 2005 öğretim 
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programlarının incelendiği çalışmada finansal okuryazarlıkla ilgili en fazla 
öğrenme çıktısına Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer verildiği 
vurgulanmıştır. Çalışmaya göre 4. Sınıflar da dâhil edildiğinde toplamda 
11 öğrenme çıktısının (kazanım) doğrudan finansal okuryazarlık eğitimiyle 
ilişkilendirilebileceği belirtilmiştir. Çalışmada hem ilkokul, ortaokul ve lise 
hem de tüm branş düzeylerinde içerik analizi yapılmıştır. Buna göre ilkokul 
programları dikkate alındığında “Matematik dersinde 3, Hayat Bilgisi dersinde 
7, Fen Bilimleri dersinde 1, Türkçe dersinde 1, Sosyal Bilgiler dersinde 6” 
olmak üzere toplamda 18 öğrenme çıktısının finansal okuryazarlık eğitimi 
ilişkilendirilebileceği ifade edilmiştir. Ortaokul öğretim programları dikkate 
alındığında “Matematik dersinde 2, Sosyal Bilgiler dersinde 3, Vatandaşlık dersinde 
2, Teknoloji ve Tasarım dersinde 1, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 
(seçmeli) 1, Halk Kültürü dersinde (seçmeli) 1 ve Medya Okuryazarlığı dersinde 
(seçmeli) 1 olmak üzere toplamda 11 öğrenme çıktısının finansal okuryazarlık 
eğitimi ilişkilendirilebileceği ifade edilmiştir. Lise öğretim programları dikkate 
alındığında ise daha yoğun olarak seçmeli ders olarak muhtemelen çok az okulda 
yürütülen “Ekonomi dersinde 28, İşletme dersinde 16 ve Girişimcilik dersinde 
11 olmak üzere toplamda (55) öğrenme çıktısının finansal okuryazarlık eğitimi 
ilişkilendirilebileceği vurgulanmıştır. Lise düzeyinde diğer dersler de dâhil 
edildiğinde finansal okuryazarlık ile ilişkilendirilebilecek öğrenme çıktısının 
toplamda 67 olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak tüm sınıf düzeyleri dikkate 
alındığında 2005 programlarıyla birlikte yaklaşık 96 öğrenme çıktısının finansal 
okuryazarlık eğitimi ilişkilendirilebileceği vurgulanmıştır. Ancak görüldüğü gibi 
seçmeli derslerin çok daha ağırlıklı bir yüzde (%68) oluşturduğu söylenebilir. 

Ülkemizde ekonomi ve finansal okuryazarlık eğitimi içeriğinin en çok yer 
bulduğu Sosyal Bilgiler programlarının gelişimi dikkate alındığında ekonomik 
ve finansal okuryazarlık konularda en önemli dönüşümün 2005 programlarıyla 
yaşanmış olduğu söylenebilir. 2005 Sosyal Bilgiler dersi öğretim rogramı’na kadar 
ekonomi konularının öğretilmesi programların hedefleri arasında yer almış olsa da 
uygulamada ekonomi konuları çoğunlukla coğrafya dersinin gölgesinde oldukça 
sığ bir şekilde yer almıştır. 2005 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında ise 
ekonomi konularına “üretim, dağıtım ve tüketim” adında ayrı bir öğrenme alanı 
içerisinde yer verilmiştir. Bu gelişme ülkemizde de ilköğretim seviyesinde ekonomi 
konularının öğretilmesinin öneminin anlaşıldığının bir göstergesi kabul edilebilir 
(Akhan, 2010, s.7). Bu çerçevede 2005 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı 
incelenmiş ve özellikle finansal okuryazarlık eğitimi kapsamına girebileceği 
düşünülen konu ve kazanımlara ilişkin verilere tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında  
Finansal Okuryazarlıkla İlişkili Konu ve Kazanımlar

Sınıf Koular Kazanımlar
4 “Önce İhtiyaçlarım”

“Hesaplı Yaşıyoruz”
“Yaseminin Bir Görevi 
Var”
“Bir Tüketici Olarak 
Neler Biliyorsunuz?”
“Bana Nasıl Ulaştı”
“İhtiyaçlar ve Ustalar”

1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
2.İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel 
ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir.
4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre 
değerlendirir
5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 
6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve 
tüketim ağını oluşturur.
7. İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir. 

5 “Halkın İlk 
Öğretmeni”
“Biz de Üreticiyiz”

5. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
6. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş 
oluşturur.
7. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler 
geliştirir.

6 “Kaynaklarımız 
Kazanca Dönüşüyor”
“Ayran İçelim”
“Hayat Veren Proje”
“Vergim Bana 
Dönüyor”
“Enerji Kaynakları 
Bize Emanet”
“Ormandaki Varlık”
“Çayın Hikâyesi”
“İz Bırakanlar”

2. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak, 
yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar. 
3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine 
katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini 
savunur. 
4. Ekonominin gelişimine katkısı olan kurum ve 
kuruluşları tanır. 
5. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan 
yaşamına etkilerini tartışır. 
6. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin 
gelişmesindeki rolünü değerlendirir 

7 “Kol Gücünden 
Makine Gücüne Geçiş”
“Hiç Bitmeyen 
Destek”
“Mesleğimi Nasıl 
Seçmeliyim”

3. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim 
teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik 
hayata etkilerini değerlendirir. 
4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki 
rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verilir. 
6. Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercihlerine 
yönelik planlama yapar. 

(MEB, 2005a; MEB, 2005b)
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Tablo incelendiğinde programda toplamda 18 kazanımın doğrudan 
finansal okuryazarlık konularıyla ilişkili kazanımlar olduğu görülmektedir. 
Özellikle 4. ve 6. sınıf Sosyal Bilgiler programlarında finansal okuryazarlık 
kazanımları daha yoğun bir şekilde yer almaktadır. 5. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler 
programlarında finansal okuryazarlık kazanımlarına ise nispeten daha az 
yer verildiği görülmektedir. Özellikle 4. sınıf programının kazanım ve konu 
içeriklerinin günümüzde de birçok ülkenin finansal eğitim programlarının 
temelini oluşturan “istek ve ihtiyaçların ayırt edilmesi, kıt kaynakların etkin 
kullanımı, birikim yapma ve bütçe oluşturma, tasarrufa özen gösterme, 
bilinçli tüketici olma” gibi temel kavramlar çerçevesinde oluşturulmuş olması 
Türkiye’de bundan sonraki dönemde yürütülecek finansal okuryazarlık 
eğitimleri için önemli bir mihenk taşı olmuştur. Benzer şekilde 1. 2. ve 3. 
sınıf “Hayat Bilgisi” öğretim programında da finansal okuryazarlık konu ve 
kazanımlarına ağırlıkla yer verilmiştir. Tablo 2, Hayat Bilgisi dersi öğretim 
programında finansal okuryazarlıkla doğrudan ilgili olan kazanımları 
yansıtmaktadır.

Tablo 2. 2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim  
Programında Finansal Okuryazarlık Kazanımları

Sınıf Kazanımlar

1 Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.

1 Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder.

1 Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak 
olduğunu fark eder.

2 İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye 
kadar isteklerini erteler.

2 Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.
3 Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.
3 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları 

sergiler.

(MEB, 2005c)

Tablo 2 incelendiğinde Hayat Bilgisi dersi öğretim programını oluşturan 
kazanımların, Sosyal Bilgiler programında da olduğu gibi “paranın işlevi, 
sınırlılığı, tasarruf, birikim, parayı planlı harcama, bilinçli tüketim”  gibi 
temel finansal okuryazarlık kavramları çerçevesinde oluşturulmuş olduğu 
anlaşılmaktadır.
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Gerek 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programında gerekse hayat bilgisi 
öğretim programında finansal okuryazarlık konularına oldukça önemli bir 
yer verilmiştir. Bunun temel nedenleri arasında ulusal ölçekte ekonomiye 
yön veren kurum ve organların program geliştirme sürecine yönelik öneri 
ve beklentileri ve programın temel felsefesinin Amerika’da yürütülen 
Sosyal Bilgiler anlayışından etkilenmiş olması gibi durumlar gösterilebilir. 
Ancak finansal konu ve kazanımların bu öğretim programlarında yer 
alması finansal okuryazarlık eğitimine yönelik kasten atılmış bir adım 
olmaktan ziyade programların bir sosyal bilim olması hasebiyle “ekonomi” 
disiplini ile olan bağından ve bu disiplinin programlara yansımasından 
kaynaklanmaktadır.

2005 öğretim program küçük revizyonlar dışında çok fazla değişikliğe 
uğramadan 2017 yılına kadar uygulanmıştır. 2017 yılında MEB’in aldığı karar 
çerçevesinde tüm derslere yönelik programlar baştan aşağıya yeni bir revizyona 
girmiştir. 2017 Sosyal Bilgiler programı özelinde bu revizyonu değerlendirecek 
olursak 2005 programının etkilerinin 2017 programında da kendini hissettirdiğini 
söylemek mümkündür.

Türkiye’de finansal okuryazarlık eğitimi konusunda 2017 Sosyal 
Bilgiler öğretim programı önemli bir dönüm noktası olmuştur. Programda 
“finansal okuryazarlık becerisi” ilk defa Sosyal Bilgilere özgü temel beceriler 
arasına dâhil edilmiştir. Bununla birlikte karar verme becerisinin de finansal 
okuryazarlıkla olan ilişkisine vurgu yapılmıştır. 2005 programında olduğu 
gibi 2017 programında da “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanına yer 
verilmiştir.  Finansal okuryazarlık ve finansal karar verme becerileri özellikle 
4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme 
alanının becerilerini oluşturmuştur. Ayrıca bu öğrenme alanı işlenirken 
kazanımların ele alınması sırasında öz kontrol, sorumluluk, tasarruf gibi 
değerlerin de öğrenciler tarafından edinilmesi hedeflenmiştir (MEB, 2017). 
Tablo 3, 2017 Sosyal Bilgiler 4. sınıf öğretim programının “üretim, dağıtım ve 
tüketim” öğrenme alanı için oluşturulmuş kazanımlar ve kazanımlara ilişkin 
açıklamaları yansıtmaktadır.
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Tablo 3. 2017 Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf  
“Üretim, Dağıtım ve Tüketim” Öğrenme Alanının Kazanımları

SB.4.5.1.

SB.4.5.2.

SB.4.5.3. 
SB.4.5.4. 

SB.4.5.5.                

İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçim yapar.
Kaynakların sınırlılığı ve fayda-maliyet dengesi göz önüne alınacaktır.
Temel ekonomik kavramları kullanarak ailesi ve yakın çevresinin 
ekonomik faaliyetlerini tanır.
Gelir, gider, bütçe, üretim, tüketim ve meslek gibi kavramları kullanarak 
öğrencinin yakın çevresindeki ekonomik faaliyetlerini gözlemlemeleri ve 
raporlaştırmaları sağlanacaktır.
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Kendi bütçesini oluşturur. 
Ailesi ile işbirliği yaparak gelir gider tablosu üzerinde gösterilecektir.
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
Sahip olduğu kaynakları rasyonel kullanarak tasarrufta bulunmalarını 
sağlanır.

(MEB, 2017)

Tablo incelendiğinde 2017 öğretim programında 4. Sınıf kazanımlarının 
7’den 5’e düşürüldüğü dikkati çekmektedir. Diğer taraftan kazanımların 
çerçevesi biraz daha finansal okuryazarlıkla bağdaştırılmaya çalışılmıştır. 
Her ne kadar kazanımlar zayıf kalmış gibi görünse de 4. Sınıf Sosyal 
Bilgiler ders kitabının içeriği finansal okuryazarlık ve finansal karar verme 
becerilerini kazandırmaya yönelik oldukça zengin bir yapıda oluşturulduğu 
söylenebilir.

Okullarda ekonomi, işletme ve girişimcilik derslerini verebilecek kadrolu 
öğretmenlerin sayısının yetersiz olması, seçmeli derslerin daha çok kadrolu 
öğretmenlerin verebileceği dersler arasından seçilmekte olması bu derslerin 
seçmeli ders olarak öğrencilere önerilmesinin önünde engel teşkil emiştir. 
Ekonomi, işletme ve girişimcilik dersleri dışında kalan seçmeli dersler ise 
finansal okuryazarlık yeterliklerini kazandırmakta son derece yetersiz kalmıştır 
(Güvenç, 2017).

2005 öğretim programı zorunlu dersler kategorisinde incelendiğinde 
finansal okuryazarlıkla ilgili olarak en fazla öğrenme çıktısına Sosyal Bilgiler 
dersinde yer verildiği ifade edilebilir. İlkokul aşamasında Hayat Bilgisi dersi ile 
de birleştirilerek ele alındığında bireylerin finansal okuryazarlık gereksinimlerine 
yönelik en tutarlı yaklaşımın Sosyal Bilgiler derslerinde gözetilmiş olduğu ifade 
edilebilir. Aynı dönemde matematik derslerinde paraların tanıtımı ve parayla 
ilgili problemlerin çözümüne yer verilmiş olması da finansal okuryazarlık eğitimi 
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açısından diğer okul dönemlerine göre ilkokulda daha olumlu bir yaklaşımın 
izlendiği söylenebilir (Güvenç, 2017).

Türkiye’de finansal okuryazarlık eğitimi konusunda 2017 yılı önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Her ne kadar okul programlarımızda finansal 
okuryazarlıkla ilgili çok sayıda öğrenme çıktısına (kazanımlar) yer verilmiş olsa 
da bu beceri öğretim programlarımızda açıkça tanımlanmış beceriler/yeterlikler 
arasında yer almamıştır. Ancak 2017 Sosyal Bilgiler öğretim programında 
“finansal okuryazarlık becerisi” Sosyal Bilgilere özgü temel beceriler arasına 
dâhil edilmiştir. Bununla birlikte finansal okuryazarlıkla ilişkisi bağlamında 
karar verme ve öz denetim becerilerinin de aynı ünite içerisinde öğrencilere 
kazandırılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Finansal okuryazarlık, karar 
verme ve öz denetim becerileri özellikle 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının 
üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanının becerilerini oluşturmuştur. Ayrıca 
bu öğrenme alanı işlenirken kazanımların ele alınması sırasında sorumluluk 
ve tasarruf gibi değerlerin de öğrenciler tarafından edinilmesi hedeflenmiştir 
(MEB, 2017).

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ekonomi ve finansal okuryazarlık 
eğitimi konusunda okul programlarında yaşanan en belirgin iyileştirmelerin 
özellikle de son 15 yıllık dönemde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde 
2002’de yaşanan ulusal ekonomik krizden çıkarılan dersler çerçevesinde 2005 
öğretim programları ile ekonomi ve finansal okuryazarlık eğitimine yönelik 
içeriklere çok daha fazla yer verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde 
yürütülen gerek zorunlu gerekse seçmeli ders programları dikkate alındığında 
finansal okuryazarlıkla ilgili öğrenme çıktılarının başat vurgusunun tasarruf 
olduğu dikkati çekmektedir. Diğer taraftan, gelir-gider dengesi (bütçe) ve 
bilinçli tüketimle ilgili konularda farkındalık kazandırılmasının da öngörüldüğü 
söylenebilir. 2008 yılındaki küresel finansal krizin yansımaları, OECD destekli 
projeler ve G20 zirvelerinde alınmış olan kararların itici etkileriyle genel nüfusa 
yönelik finansal okuryazarlık eğitimi Türkiye gündeminde eskiye nazaran 
çok daha fazla konuşulan ve üzerinde projeler üretilmeye çalışılan bir olgu 
haline gelmiştir. Bu durum 2017 yılında güncellenen öğretim programlarına 
da yansımış ve “finansal okuryazarlık becerisi”nin Sosyal Bilgiler öğretim 
programının temel becerileri arasına eklenmesine yol açmıştır. Bu dönemde 
güncellenen öğretim programlarında özellikle istek ve ihtiyaçlarını bilinçli bir 
şekilde ayırt edebilen, mevcut kaynaklarını tasarruflu kullanabilen, gelir ve 
giderini dengelemeye yönelik bütçe oluşturabilen, girişimci ve bilinçli tüketici 
olan bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 



CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE FİNANSAL OKURYAZARLIK...     237

3. Ulusal Kurum ve Organların Finansal Okuryazarlık Eğitimine 
Yönelik Faaliyetleri

Finansal okuryazarlık özellikle son yirmi yıllık dönemde giderek aratan 
şekilde üzerinde durulan ve 21. yüzyıl becerileri arasında yerini alan bir konu 
alanı olmasından dolayı Türkiye özelinde de bu konu üzerinde çok eskiye dayanan 
uygulama ve çalışmalara rastlamak mümkün değildir. Ancak her geçen gün birçok 
kurum, organ ve araştırmacı tarafından yürütülen çalışmalar ile birlikte finansal 
okuryazarlık eğitimleri daha iyi bir noktaya doğru gitmektedir. Ülke genelinde 
finansal okuryazarlık konusunda yürütülen bazı saha araştırmaları raporlarında, 
bireylerin finansal hatalarının nedenleri arasında finansal bilgisizliklerinin en 
temel etken oluşturduğu, bireylerin bilinçsiz finansal kararlar vermelerinin bir 
sonucu olarak gerek finansal kurumların gerekse ülke ekonomisinin olumsuz 
yönde etkilendiğine yönelik ortak bir vurgunun yapılmış olması finansal 
okuryazarlık eğitimlerine olan ihtiyacı da gün yüzüne çıkarmıştır.

Son yıllarda konunun önemi daha da iyi anlaşıldığından başta Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 
Kalkınma Bakanlığı (TCKB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
(AÇSHB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine Müsteşarlığı (HM),  Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),  Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu 
(TMSF), Borsa İstanbul (BİST), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi devlet kurumlarının yanında 
Finansal Okuryazarlık Derneği (FO-DER), Habitat, Türkiye Ekonomi Bankası 
(TEB) ve İş Bankası gibi özel kuruluş ve organların finansal okuryazarlık 
eğitimleri konusunda önemli faaliyetlere imza attığı görülmektedir. Bu bölümde 
çeşitli kurum ve organlarca finansal okuryazarlık eğitimine yönelik yürütülen 
uygulamalara yer verilmeye çalışılmıştır.

3.1.	Sermaye	Piyasası	Kurulu	(SPK):

Sermaye piyasalarının güvenli, adil, şeffaf ve etkin işlemesini sağlamak 
ve bunu yaparken yatırımcıların en üst düzeyde hak ve menfaatlerini 
korumak amacıyla 2014-2016 dönemini kapsayan stratejik plan çerçevesinde 
finansal eğitime önemli bir vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda finansal ürün 
çeşitliliğinin artırılması, finansal farkındalığın artırılması ve finansal eğitimin 
yaygınlaştırılması yoluyla Türkiye’de sermaye piyasası okuryazarlığının 
artırılması ve kolektif yatırım kuruluşlarının geliştirilmesi yönünde düzenleyici 
tedbir ve uygulamaların yürürlüğe konulması planlanmıştır. Böylelikle hem 
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tasarrufların sermaye piyasalarına yönlendirilerek reel ekonomiye etkin fon 
aktarımının sağlanması, hem de daha güçlü bir sermaye piyasasına ulaşılması 
için çalışmalar yapılması hedeflenmiştir (Sermaye Piyasası Kurulu [SPK], 
2013). Kurul aldığı bu kararların odağında özellikle de finansal okuryazarlığın 
artırılmasına yönelik bir dizi faaliyetler yürütmeyi planlamıştır. 

Finansal eğitimin yaygınlaştırılması yoluyla kısa vadede bireylerin 
ekonomik refahının artması, yatırımcı tabanının genişlemesi, finansal sektöre 
nitelikli işgücü sağlanması, finansal piyasaların büyümesi ve daha etkin 
çalışması, uzun vadede ülke ekonomisinin daha istikrarlı bir hâle gelmesi 
ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir (SPK, 2013, 
s.103)

5 Mart 2012 tarihinde birçok paydaş kuruluş ile birlikte imzalanan “Sermaye 
Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği Protokolü” ile Türkiye’deki finansal 
okuryazarlık ve sermaye piyasası gibi konularda farkındalığı artırmaya yönelik 
eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, sermaye piyasasının yurtiçi ve 
yurtdışında tanınmasının sağlanması ve bu doğrultuda İstanbul’un uluslararası 
finans merkezi olması hedefine katkı sağlayacak ortak bir yaklaşımın 
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

SPK, Kurumsal İletişim Dairesi’nin koordinasyonunda ilgili meslek 
dairelerinin katılımıyla, üniversitelerin İİBF bölümlerinde okuyan öğrencilerin 
sermaye piyasaları ile SPK ve ilgili kuruluşlar hakkında bilinçlendirilmesi 
amacıyla her yıl düzenlenen “7 Bölge 7 Üniversite Eğitim Seminerleri” ile 
2013 yılından bu yana birçok üniversitede sertifika temelli finansal okuryazarlık 
eğitimleri verilmiştir. Sonuncusu 18-22 Haziran ve 25-29 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan seminerlere ülkemizdeki 
83 farklı üniversiteden öğrenciler katılmış ve seminerler sonunda 529 öğrenciye 
“SPK Eğitim Semineri Katılım Belgesi” verilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
ile SPK arasında 2014 Mart ayı içinde 6-18 yaş grubu arasındaki çocuk ve 
gençler ile öğretmenlerin finansal konulardaki temel bilgilerinin geliştirilmesine 
ve uygulanmasına katkı sağlayacak dijital eğitim içeriklerinin geliştirilmesine 
ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Bu çerçevede finansal okuryazarlık eğitimine 
yönelik çeşitli görsel, işitsel ve benzeri çoklu ortam unsurlarıyla desteklenen 
eğitim araçları ile öğrenci ve öğretmenlerin ilgisini çekmeye yönelik yarışma, 
oyun ve benzeri uygulamaların geliştirilmesini amaçlanmıştır. Anlaşma 
kapsamında, FATİH projesi kapsamında oluşturulmuş olan Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) ve EBA Market’te finansal konulardaki temel 
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bilgilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik dijital eğitim içeriklerinin 
yayınlanması amaçlanmıştır (SPK, 2014).

SPK, birçok uluslararası paydaş tarafından finansal eğitim konusunda 
belirlenen ihtiyaç ve açıkların giderilmesi amacı ile OECD tarafından kurulan 
Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education-
INFE)’nda ülke koordinatörü olarak görev yapmaktadır. INFE tarafından her 
yıl, yılda 2 kez olmak üzere, üye ülkelerin ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerde 
düzenlenen toplantılarının 2014 yılı ilk toplantısı da SPK ev sahipliğinde 
20-24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. SPK, INFE üyeliği 
vasıtasıyla finansal eğitim konusundaki araştırma, program ya da girişimler 
hakkında uluslararası çerçevede bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Kurul resmi web sitesinde tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla 
çeşitli finansal konularda kitapçılar yayımlamaktadır. Ayrıca SPK tarafından 
oluşturulan “Yatırım Yapıyorum” adlı web sitesinde, finansal piyasalar ve 
sermaye piyasaları hakkında temel bilgiler, yatırım araçları, yatırım yaparken 
dikkat edilmesi gerekenler, yatırımcı hakları gibi konularda bilgiler sunulmakta, 
eğitim videoları yayımlanmaktadır.

Çocukların ve gençlerin finansal erişim ve eğitim vasıtasıyla bireysel 
yeteneklerini güçlendirmek, onlara finansal farkındalık kazandırmak amacıyla 
kurulan Child & Youth Finance International (CYFI) tarafından düzenlenen II. 
CYFI Zirvesi ve Ödül Töreni, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ev sahipliğinde 7 – 
9 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hilton İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

3.2.	Merkez	Bankası	(TCMB):

TCMB, finansal eğitimi oldukça önemli görmekte ve bu konuda diğer 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarına 
aktif olarak devam etmekte, konuyla ilgili çalışmaları destekleyen bir politika 
yürütmektedir. (TCMB, 2011, s.94). Merkez Bankası, finansal istikrar raporu 
ve diğer yayınları ve açıklamaları ile bireylerin doğru borçlanmaları, finansal 
araçları amacına uygun şekilde kullanmaları ve tüm ekonomik birimlerde risk 
yönetimi kültürünün gelişmesine yönelik değerlendirmeler yapmakla birlikte, 
‘Merkez Bankası Stratejik Planı’ çerçevesinde toplumda finansal konularda 
farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunulması için önemli çalışmalar da 
yürütmektedir. 

Türkiye’de finansal farkındalık oluşturulması ve finansal eğitime katkı 
sağlanması amacıyla 9-11 Mart 2011 tarihileri arasında İstanbul’da “Finansal 
Eğitim ve Finansal Farkındalık: Zorluklar, Fırsatlar ve Stratejiler” konulu bir 
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uluslararası konferans Merkez Bankası ve SPK ortaklığında düzenlenmiştir. 
Kongrede finansal eğitim ve finansal istikrar ilişkisi, finansal eğitim konusunda 
küresel finansal krizin yol açtığı ivmelenme, finansal eğitim konusunda 
uluslararası platformda yapılan çalışmalar, çeşitli ülkelerin tecrübeleri, 
karşılaşılan zorluklar, bunlara yönelik oluşturulan çözüm önerileri ve elde 
edilen sonuçlar tartışılan önemli konular olmuştur (TCMB, 2016). Ayrıca, aynı 
yıl “Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim” 
kitapçığını yayınlamış ve yurt çapında dağıtımını gerçekleştirmiştir.

TCMB 2018 yılında finansal okuryazarlığa ve ekonomi eğitimine katkıda 
bulunmak ve toplumun her kesimine ekonomiyi ve para politikasını anlatmak için 
“Herkes İçin Ekonomi” adıyla bir inisiyatif başlatarak ilkokul öğrencilerinden 
başlamak üzere farklı kesimlere para, enflasyon, merkez bankası kavramlarını 
öğretmek amacıyla aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Bu çalışmaların bir ayağını 
ilkokul öğrencilerine yönelik ziyaretler oluşturmuştur. Pilot olarak Ankara’da 
başlatılan uygulama ile ilk aşamada pedagojik eğitim almış yaklaşık 60 Merkez 
Bankası çalışanı ile ilkokullar ziyaret edilerek yaklaşık 2.000 öğrenciye para, 
enflasyon ve merkez bankası konuları anlatılmıştır. Aynı proje kapsamında 
üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarım günlük bir programlarla para 
politikası çerçevesi, merkez bankacılığı konuları ve bankadaki kariyer imkânları 
ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmektedir. Bahar ve Kış olmak üzere iki dönem 
olarak düzenlenen eğitim programlarına 2017 yılında 34 üniversiteden toplam 
1790 öğrenci katılmıştır. “Herkes İçin Ekonomi” Projesi kapsamında 2018 
yılı Şubat ayında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hazırlanan 
içerikler ve kaynakların yer aldığı bir mikrosite oluşturulmuş ve bu mikrositede 
kamuoyu ile paylaşılmaya başlanmıştır. Sitede ayrıca, nüfusun geneline hitap 
edecek şekilde ekonomi ve finansal eğitime yönelik multimedya içerikler de yer 
almaktadır (TCMB, 2017, s.4)

3.3.	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı	(AÇSHB):

AÇSHB, finansal okuryazarlık konusunda birey ve ailelere yönelik 
pratik ve yararlı bilgiler sunmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Bakanlık, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında 
hazırlanan aile eğitim programında, aile yaşamı için temel sayılan eğitim, 
iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında hazırlanan modellerden 
oluşmaktadır. (AÇSHB, 2013: 21). Programın iktisat alanı modelinde yer alan 
finansal okuryazarlık modeli ailelerin değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını 
belirlemeleri, harcamalarını denetim altına almalarını, ihtiyaçlarına yönelik 
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finansal ürün ve araçları fark etmelerini, aşırı borçlanma ve finansal dışlanma 
gibi potansiyel sorunları fark etmelerini ve bu sorunlara karşı önlem almalarını, 
olan ekonomik darboğaz ya da kriz durumlarına hazırlıksız yakalanmalarını 
desteklemek hedeflenmektedir (AÇSHB, 2013, s. 133).

2011 yılında, AÇSHB ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK 
ortaklığında ve Doğuş Grubu’nun sponsorluğunda hayata geçirilen, 
“İstanbul Finans Merkezi Yolunda Hedef 20.000 Kadın” projesinin ilk etabı 
tamamlanmıştır. Başlatılan bu program kapsamında İSMEK›li 20 bin kadın 
kursiyerin finansal okuryazar olması amacıyla seminerler düzenlenmiştir. 
Paranın konumlandırılması, bütçe, harcamalar, borç, birikim, yatırım, gibi 
temel başlıkları altında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Proje ile dört 
yıl içinde İstanbul’un 22 ilçesinde gerçekleştirilen 41 eğitimle toplam 20 bin 
kadına ulaşılmıştır. Ayrıca bu proje ile verilen eğitimlerin bir eğitim modülü 
haline getirilerek ülke çapındaki tüm kadınlara belediyelerin eğitim merkezleri 
aracılığı ile ulaşması amaçlanmıştır.

Bakanlık ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına 
katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Aile Eğitim Programları” (AEP) 
kapsamında “iktisat” başlığı altında “ailenin; sürdürülebilir bir finansal 
güvenliğe kavuşmasına, refah seviyesinin artırılmasına, harcama ve tüketiminin 
rasyonelleşmesine, tasarruflarını artırmasına, tüketici olarak ihtiyacına uygun ve 
düşük maliyetli seçimler yapmasına ve çevreye duyarlı bir tüketim alışkanlığı 
kazanmasına katkıda bulunmak” (AÇSHB, 2017) amacıyla 5 ayrı modülden 
oluşan bir eğitim seti yayımlamıştır. 

Bu modüller şunlardır:
·	 Modül: 01. Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi (Alt gelir grubu aileler için)
·	 Modül: 02. Finansal Okuryazarlık (Orta ve üst gelir grubu aileler için)
·	 Modül: 03. Enerji Tasarrufu
·	 Modül: 04. Aile ve Alışveriş
·	 Modül: 05. Küçük (Mikro) Ölçekli İşletme Girişimciliği

AÇSHB bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan ve/veya reşit 
olarak kuruluşlardan ayrılan 14-25 yaş aralığındaki gençlere bilinçli harcama 
becerisi,  kaynaklarını etkin ve doğru kullanımı ve tasarruf edebilmeyi 
alışkanlık haline getirme gibi konularda farkındalık kazandırmayı amaçlamıştır. 
Bu kapsamda da 2015 yılında ile FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Derneği) imzalanan protokol kapsamında “Finansal Okuryazarlık Eğitimleri” 
düzenlemeye başlamıştır (AÇSHB, 2015).
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3.4.	Borsa	İstanbul:

Ayrıca Borsa İstanbul, üniversite öğrencilerine yönelik olarak iki haftalık 
eğitim programları düzenlemektedir. 2012 yıllında borsa ve sermaye piyasalarına 
yönelik farkındalığın artırılması, yatırım kültürünün geliştirilmesi ve gençlerin 
finansal okuryazarlığının iyileştirilmesine yönelik bir dizi program, eğitim ve 
tanıtımların gerçekleştirilmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi ile bir işbirliği 
protokolü imzalamıştır. Bu protokol kapsamında 2013 Bahar döneminden 
itibaren, Anadolu Üniversitesi e-sertifika programı kapsamında temel ve ileri 
düzey finansal okuryazarlık programları açılmıştır.

Borsa İstanbul finansal okuryazarlık eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla 
“Bilinçli Yatırımcı” adlı site oluşturmuştur. Bu site sayesinde bireyler sermaye 
piyasaları ile ilgili güncel bilgilere ulaşılabilmekte, ücretsiz üyelik yoluyla 
eğitimlere katılabilmekte, e-eğitim, e-kütüphane, borsa terimleri sözlüğü gibi 
hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Borsa İstanbul bünyesinde yürütülen finansal okuryazarlık eğitimleri 
kapsamında 23 Eylül 2017 tarihinde piyasalara ilgi duyan yatırımcı adaylarına 
özel Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Eğitim Seminerleri verilmeye 
başlanmıştır. Bu kapsamda ülkemizdeki tüm üniversite öğrencilerine yönelik 
sermaye piyasaları, finansal okuryazarlık ve sektörde kariyer fırsatları ile ilgili 
seminerler düzenlenmeye devam edilmektedir.

12 Mart 2018 Küresel Para Haftası’nın (Global Money Week) ülkemizdeki 
ilk faaliyeti “Para işleri önemlidir” teması kapsamında Borsa İstanbul’da açılış 
gongu ile yapılmıştır. Bu faaliyet FODER ile işbirliği çerçevesinde yapılmış, 
İstanbul’un çeşitli liselerinden öğrencilerin bu faaliyete katılarak finansal 
okuryazarlık konusunda temel eğitimler almaları sağlanmıştır. Borsa İstanbul, 
“Küresel Para Haftası” ile çocuklara ve gençlere bilinçli yatırım, tasarruf etme, 
istihdam kazanma ve girişimci olma gibi konularda ilham vermeyi amaçlamıştır. 
Her yıl bu faaliyeti daha da yaygın bir etki oluşturacak şekilde sürdürülmesini 
planlamaktadır.

Borsa İstanbul ayrıca belli dönemlerde tasarruf sahiplerinin sermaye 
piyasalarına ve Borsa İstanbul’a bakış açıları ve farkındalıklarının tespit edilmesi 
amacıyla anketler yapmakta ve saha araştırmaları yürütmektedir.

3.5.	Türkiye	Sermaye	Piyasaları	Birliği	(TSPB):

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, kamu kurumu niteliğinde, öz 
düzenleyici bir meslek kuruluşu olarak Sermaye Piyasası Kanunu ile 11 Şubat 
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2001’de kurulmuş ve Nisan 2001’de faaliyete geçmiştir. Sermaye piyasasında 
faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım 
ortaklıkları birliğimiz üyesi konumundadır. Birliğin Kasım 2018 itibariyle 78’i 
aracı kurum,44’ü banka,49’u yatırım ortaklığı ve 55’i portföy yönetim şirketi 
olmak üzere toplam 226 üyesi bulunmaktadır (TSPB, 2018).

TSPB finansal okuryazarlık eğitimine yönelik çeşitli faaliyetler 
yürütmektedir. Birlik çalışanlarının gönüllü olarak oluşturduğu “Finansal 
Eğitim aXiyon Takımı” tarafından 2012 yılında “ Param ve Ben” adlı bir web 
sitesi kurulmuştur. aXiyon Takımı “varlıklı insan, varlıklı aile, varlıklı ülke” 
vizyonu çerçevesinde kurduğu bu site ile Türkiye’ye tasarruf bilincini aşılamayı 
ve toplumu yatırıma yönlendirmeyi ve bireylerin bilinçli finansal kararlar 
almalarında yol göstermeyi hedeflemiştir. Sitede yatırım ve tasarrufu teşvik eden 
kısa filmler, videolar, başarı hikâyeleri yer almaktadır. Birlik ayrıca tasarruf ve 
yatırım bilincini aşılamak amacıyla “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa 
Film Yarışması düzenlemektedir.

TSPB tarafından düzenlenen  “3. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi”, 
13-14 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren Kongreye, başta 
sermaye piyasaları olmak üzere, finans ve diğer birçok sektörü temsilen yaklaşık 
8 binin üzerinde kişi katılmıştır. 3.’sü “Gelecek” temasıyla düzenlenen kongre 
kapsamında; “Eğitim 2: Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? / Eğitim:8 
TEB Aile Akademisi-Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi / Blockchain ve 
Kodlama, / Eğitim 11: Parasını Yöneten Hayatını Yönetir” gibi başlıklarda 
doğrudan finansal okuryazarlık eğitimlerini kapsayan sunumlara yer verilmiştir.

3.6.	Türkiye	Ekonomi	Bankası	(TEB):

Türkiye Ekonomi Bankası ülkemizde finansal okuryazarlık eğitimleri 
konusunda en fazla sosyal sorunluluk projesine imza atan bankadır. Özellikle 
kurumsal sitesi üzerinde bugüne kadar “TEB Aile Akademisi”, “TEB Çocuk” 
ve “TEB Akıl Fikir Kampüsü” gibi farklı hedef kitlelere yönelik finansal 
okuryazarlık eğitim platformu sunan farklı nitelikte uygulamalar yürütmektedir. 
Bunlardan 2012 yılında oluşturulan TEB Aile Akademisi bünyesinde verdiği 
ücretsiz eğitimler sayesinde “Ekonomi Ailede Başlar” düşüncesi ile tüm 
Türkiye’yi finansal okuryazarlık alanında bilinçlendirmek, eğitmek ve kişilerin 
finansal okuryazarlık düzeyinde ölçülebilir bir iyileşme sağlamak, ailelerin 
finansal okuryazarlık durumunu iyileştirilmek gibi hedefler gözetilmiştir.  
Verilen eğitimlerde bütçe oluşturma ve yönetimi, aile giderlerini kontrol altında 
tutma taktikleri, borçların doğru yönetimi, yatırım yaparken dikkat edilmesi 
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gerekenler, bireysel emeklilik, kredi ve kredi kartlarının doğru kullanımı gibi 
temel finansal kavramlar ve hesaplama konuları yer almaktadır. (TEB, 2018).

TEB, finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 
ile de bazı protokoller yaparak önemli faaliyetlere imza atmıştır. 2014 yılında 
MEB ve UNICEF ile ‘Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim’ projesinde 
yer alarak 11 milyon çocuğun müfredatına finansal okuryazarlık eğitiminin 
girmesine katkı sağlamıştır. Bu proje ile okullarda sanat dersleri yoluyla 
ekonomiyi, bütçeyi, tasarruf ve birikimin önemi üzerinde durulmuş; finansal 
anlamda kendi ayakları üzerinde duran, doğru kararlar verebilen nesiller 
yetiştirilmesine katkı sağlanmayı amaçlanmıştır. Yine 2015 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile TEB arasında imzalan 
protokol çerçevesinde uygulanmaya başlanan “Bütçemi Yönetebiliyorum 
Projesi” kapsamında, 5 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi 
amaçlanmıştır. Bu proje doğrultusunda, Halk Eğitim Merkezleri’nde verilen 
ücretsiz eğitimler sayesinde 3 yılda 5 milyon kişiye ulaşılması neticesinde genel 
toplumun finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir (TEB, 
2018).

3.7.	Finansal	Okuryazarlık	ve	Erişim	Derneği	(FODER):

Finansal okuryazarlık konusunda Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu 
olma özelliğine sahip olan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Kasım 
2012’de kurulmuştur. Derneğin temel amacı; “finansal okuryazar bir Türkiye 
için eko-sistem oluşturmaktadır. Devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık 
ve finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için, 
bilinçlendirme, araştırma, uygulamalara destek ve politikalar üretilmesini 
sağlayabilmektedir.” (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği [FODER], 
2018). 

Doğuş Grubu’nun kurucu destekçisi olarak 2012 yılında başlatılan ve Milli 
Eğitim Bakanlığı, Para Durumu, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin 
(FODER) katkılarıyla yürütülen “3 Kumbara Finansal Okuryazarlık Eğitimi 
Programı” kapsamında 2017 yılına kadar Türkiye genelinde 81 ilde 3.200 okul, 
500 bini aşkın öğrenci, 16.000’i aşkın öğretmene ulaşılmıştır. MEB iş birliği ile 
750 öğretmene eğitimler verilmiştir. Proje kapsamında öğrenciler için hazırlanan 
sınıf içi eğitimlere ek olarak velilerin katılımıyla düzenlenen 3 Kumbara 
eğitimlerinde, çocukların fatura, harçlık ve tasarruf kavramları konusunda daha 
fazla bilinçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
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FODER ve Türkiye Ekonomi Bankası işbirliğiyle finansal okuryazarlık 
konusunda ortak bilinç ve gündem oluşturmak amacıyla kamu, özel sektör, sivil 
toplum temsilcileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler ve fikir önderlerinin 
katılımıyla 2013, 2014 ve 2018 yıllarında “Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Zirvesi” adında konferanslar gerçekleştirilmiştir. 2013 yılındaki konferansta 
finansal okuryazarlığın boyutu, önemi ve uygulamalar, kadının ekonomik olarak 
güçlenmesinde finansal okuryazarlığın önemi, finansal okuryazarlığın eğitim 
sistemine entegrasyonu gibi konuları tartışılmıştır. 2014 yılındaki zirvede ise 
Türkiye’de finansal okuryazarlığın durumu, iyileştirmek için yapılabilecekler 
ve dünyadaki örnekler tartışılmıştır. 2018 yılında düzenlenen konferansta ise 
finansal bilinçlenmenin bireysel emeklilik sistemine katkıları konuşulmuştur.

FODER, 2017 yılında VİSA ve Türkiye’deki 22 bankanın desteği ile 
Türkiye’de genel kamuoyunun finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmek, 
finansal ürün ve hizmetler konusundaki tutum ve davranışları anlamak amacıyla 
finansal okuryazarlık araştırmasını gerçekleştirmiştir.  26 ilde 2000 kişi ile yüz 
yüze yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre minimum finansal bilgiye sahip 
olan bireylerin oranının %70 olduğu bulunmuştur (FODER, 2018).

3.8. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi:
İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olması amacıyla 

yaklaşık 3.200.000 m2 alan üzerine kurulması planlanan, İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi (İUFM) Projesinin, içinde Merkez Bankası, Ziraat Bankası, 
Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi bankacılık sektörünün öncüsü olan kamu 
bankaları, SPK ve BBDK gibi kamu kurumlarını barındırması,  yenilikçi ve 
sürdürülebilir gelişimin temsilcisi ve öncüsü olması hedeflenmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 29 Eylül 
2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan “İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi Strateji Belgesi”nde; “Finans alanındaki eğitim politikaları kapsamında; 
ilköğretim ve ortaöğretimde yabancı dil eğitiminin ve finansal okuryazarlığın 
artırılması amacıyla müfredatın geliştirilmesi, üniversitelerdeki mevcut 
programların içeriklerinin sektörle işbirliği içinde güncellenmesi, üniversite 
sektör işbirliğinin teşvik edilmesi, finans alanında ihtiyaca göre eğitimcilerin 
ve akademisyenlerin yetiştirilmesi gibi eylemlerin hayata geçirilmesi 
sağlanacaktır.” (İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi, 2009) 
ifadesi bu merkezin ulusal finansal okuryazarlık eğitimlerine destek veren bir 
politikayla kurulması açısından manidardır.

Aynı şekilde “Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018” kapsamına alınan 
İUFM programında “6. Bileşen: Nitelikli İnsan Kaynağının Artırılması” başlığı 
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altında “Finansal eğitimin toplum genelinde yaygınlaştırılması” konusuna vurgu 
yapılmış olduğu görülmektedir (Resmi Gazete, 6 Temmuz 2013, “Sayı: 28699” 
(Mükerrer)).

3.9.	Paramı	Yönetebiliyorum	Projesi:

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye ve 
üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılında hayata geçirilen, 
“Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de ilk kez finansal bilinç/finansal 
okuryazarlık alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirmiş olan 
projedir. Projenin ile gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri 
konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını 
sağlamak hedeflenmiştir. Proje, Türkiye’de yaşayan bireylerin (15-30 Yaş) kişisel 
mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına 
destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır (Habitat, 2010). 

2009 yılında dünya ve Türkiye’nin küresel krizin etkileriyle uğraştığı bir 
dönemde ortaya çıkan proje ile bugüne kadar 400 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. 
10 yıllık süreç içerisinde Türkiye’nin 81 ilinde gönüllü eğitmenlerle yaklaşık 1 
milyon kişiye ulaşan proje, her kesimden bireylerin sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmasını sağlamaya devam ediyor. Paramı Yönetebiliyorum 
projesinin etkisi sadece Türkiye’yle de sınırlı kalmamış, Avrupa’da 4 ülkede 
uygulanan proje hem kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek 
isteyen şirketler için hem Türkiye için hem de dünya için tam bir model ve örnek 
haline gelmiştir. 

4. Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin 
Korunması Stratejisi ve Eylem Planı

Ülkemizde finansal okuryazarlık eğitimi konusunda yapılan en önemli 
çalışmanın 5 Haziran 2014 tarih ve 29021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2014/10 sayılı Başbakanlık genelgesi ile yürürlüğe girmiş olan “Finansal Erişim, 
Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” 
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin OECD’yle entegre bir şekilde oluşturduğu 
“Ulusal Finansal Eğitim Stratejisi (UFES)”nin takibi ve koordinasyonu görevi 
SPK’ya verilmiştir. Söz konusu Strateji ve Eylem Planına göre yürütülecek 
36 adet eyleme, 44 kurum ve kuruluşun katkı sağlaması öngörülmektedir. 
2014-2017 yıllarını kapsayan bu strateji ve eylem planları Finansal İstikrar 
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Komitesi2’nce hazırlanmıştır.  Strateji hazırlığı sırasında Kalkınma Planları, 
Orta Vadeli Program ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem 
Planı dikkate alınmış, ülke çapında anketler yapılmış, ulusal ve uluslararası 
literatür taranmıştır. G20 çerçevesinde belirlenen ‘Yenilikçi Finansal Tabana 
Yayılma’ temel ilkeleri de strateji hazırlık sürecinde dikkate alınmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki sorumluluğu üstlenilen 
stratejinin temel amacı, ilgili strateji belgesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Stratejinin temel amacı finansal ürün ve hizmetlerin tüm kesimlere 
yayılması, finansal sistem dışında kalan kişilerin sisteme dâhil edilmesi, mevcut 
ürün ve hizmetlerin kalitesinin ve kullanımının artırılması ve finansal konularda 
gerekli bilgi ve bilincin artırılması yoluyla finansal ürün ve hizmetlere erişim 
ile finansal ürün ve hizmetlerin kullanımının artırılmasıdır” (SPK, 2014, s. 2).

UFES çerçevesinde finansal eğitimin yaygınlaştırılması ile birlikte, 
kısa vadede bireylerin ekonomik refahının artması, yatırımcı tabanının 
genişlemesi, finansal sektöre nitelikli işgücü sağlanması, finansal piyasaların 
büyümesi ve daha etkin çalışması beklenmiştir. Orta ve uzun vadede ise ülke 
ekonomisinin daha istikrarlı bir hale gelmesi ve toplumsal refahın artması ön 
görülmüştür. 

Ulusal finansal eğitim stratejisi kapsamında oluşturulan finansal eğitim 
eylem planı tüm nüfusu kapsamakla birlikte, aile ve kadın, ilk ve orta öğretim, 
üniversiteler ve akademik çevre, kamu ve özel sektör çalışanları, finans 
sektörü, engelliler, yaşlılar, çalışmayan gençler ile evlilik, boşanma, bebek 
bekleme, işini kaybetme gibi yaşamda önemli dönüm noktalarında bulunanlar 
gibi farklı gruplar da yürütülmesi planlanan finansal eğitimin hedef kitlelerini 
oluşturmuştur. UFES’te oluşturulan finansal eğitim eylem planı kapsamında 
yürütülecek finansal eğitim faaliyetlerinde uyulması gereken ilke ve esaslar 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir (SPK, 2014, s.8-9):

1) Kapsayıcılık: Finansal eğitim çalışmalarının, toplumun tüm kesimlerinin 
finansal eğitim olanaklarından faydalanması, tüm finansal ürün ve hizmetleri 
içerecek şekilde planlanması..

2) Tarafsızlık: Finansal eğitimin adil, şeffaf ve tarafsız olarak aktarılması.

2  Finansal İstikrar komitesi Türkiye’de makro finansal riskleri yakından ve etkili bir şekilde izleyebilmek için 8 
Haziran 2011 tarihli yasal düzenlemeyle kurulan komitedir. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu bakanın başkanlığında; Hazine Müsteşarı, TCMB Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşur. 
Temel görevleri, üye kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak finansal riskleri kontrol etmek ve sistemik 
risk oluşmasını engellemektir (TCMB, 2015).
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3) Farkındalık Oluşturma: Finansal eğitim programlarının finansal 
konuların ve risklerin anlaşılmasına yönelik farkındalığı artırmaya katkı 
sağlayacak şekilde yürütülmesi..

4) Süreklilik: Finansal eğitim çerçevesinde başlatılan bir aktivitenin orta 
ve uzun vadede sürdürülmesi ve hayatlarının her döneminde bireylerin finansal 
eğitime erişiminin mümkün olması..

5) Ölçüm ve Gözden Geçirme: Hem finansal eğitim faaliyetlerinden 
öncesinde hem de sonrasında belirlenen hedef kitlenin finansal okuryazarlık 
seviyesinin, yapılan aktiviteler ve girişimlerin etkinliğinin ölçülmesi; bu 
kapsamda somut ve ölçülebilir hedefler belirlenmesi, eğitim programlarının en 
iyi uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi ve faaliyetlerin uygun değerlendirme 
yöntemleriyle güncellenmesi..

6) Etkin ve Sonuç Odaklı Olma: Planlama aşamasından uygulama 
aşamasına kadar finansal eğitim faaliyetlerinin sadece toplum yararına sonuçlar 
üretecek şekilde ve hedef kitle için arzu edilen kazanımları sağlayacak şekilde 
tasarlanması..

7) İhtiyaca Göre Olma: Finansal eğitim faaliyetlerinde başta ihtiyaç 
farklılıkları olmak üzere, gelir, eğitim ve diğer farklılıkların göz önünde 
bulundurulması; doğru zamanda, doğru yerde ve uygun iletişim araçları 
kullanılmak suretiyle gerekli olan içeriğin bireylere sunulması.. 

8) Anlaşılabilir Dil ve Pratik Anlatım: Finansal eğitim faaliyetlerinde 
kullanılacak dil ve içeriklerin hedef kitle tarafından anlaşılabilir olması; karmaşık 
finansal konu ve kavramların günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği pratik 
anlatımlarla sunulması..

9) Eğiticilerin Eğitimi: Finansal eğitim verecek kişilere, finansal eğitim 
programlarını başarılı ve güvenli bir şekilde aktarmalarına olanak sağlayacak 
uygun eğitimin verilmesi ve ihtiyacı olan kaynakların sağlanması..

Bu bölümde UFES kapsamına alınan ve SPK ile birlikte MEB ve/veya 
YÖK’ün de dâhil edildiği strateji ve eylem planlarına değinmek yerinde 
olacaktır. Tablo 4’te 2014-2017 yıllarını kapsayan 3 yıllık Finansal Eğitim 
Eylem Planı’nda MEB ve/veya YÖK’ün dâhil edildiği çalışma alanlarına yer 
verilmiştir. Eylem planında adı geçen kurumların, üretecekleri proje, aktivite 
ve çalışmaları yukarıda belirtilen amaçları dikkate alarak hayata geçirmeleri 
beklenmiştir.  Aynı zamanda ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülmekte olan benzer faaliyetlerin eşgüdümü içerisinde bu faaliyetlerin 
yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır.
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Tablo 4. 2014-2017 Türkiye Finansal Eğitim Eylem Planı’nda  
MEB ve/veya YÖK İşbirliğinde Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

Eylem
No Eylem

Sorumlu/ 
Koordinatör
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak
Kuruluşlar

Öngörülen
Bitiş Tarihi

2 Finansal eğitimle ilgili 
kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan 
çalışmaların belirlenmesi 
ve bu çalışmaların ulusal 
strateji kapsamına dâhil 
edilmesi

SPK MEB, Kalkınma 
Bakanlığı, TBB, 
TSPB, TKBB, 
TSB

Aralık 2014

4 Finansal hizmetlere 
yönelik eğitim ve araştırma 
merkezlerinin kurulmasının 
teşvik edilmesi,

Hazine 
Müsteşarlığı

YÖK, TSB, 
SEGEM, SPL

Aralık 2014

6 Finansal eğitim 
programlarının etkinliğinin 
değerlendirmesinde 
kullanılacak yöntemlerin 
tespiti

SPK Üniversiteler 
(YÖK)

Ocak 2015

7 Finansal eğitim 
faaliyetlerinde bulunan 
kişi ve kurumların 
katılımıyla her yıl 
“finansal eğitim zirvesi” 
düzenlenmesi

SPK MEB, Kalkınma 
Bakanlığı, TBB, 
TKBB, TSPB, 
TSB

Aralık 2017

10 Finans konusunda eğitim 
ve tanıtım materyalleri 
ile eğitici görseller 
oluşturulması

SPK MEB, Borsa 
İstanbul, TBB, 
TSPB, TSB, 
TKBB,  MKK, 
SPL, EMD, 
EGD, SEGEM, 
TKYD, FODER

Aralık 2014

15 Ailelere ulaşılabilecek 
iletişim kanalları vasıtasıyla 
finans konusunda eğitimler 
verilmesi

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

MEB, Kalkınma 
Bakanlığı, 
RTÜK, TOBB, 
TBB

Aralık 2017



250    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

17 İlk ve orta öğretim 
düzeyinde müfredattaki 
ve yaygın eğitim 
programlarındaki temel 
finans konularının 
geliştirilmesi

MEB YÖK, TBB, 
TSPB, TSB

Aralık 2017

18 Öğrencilerin finansal 
konulara ilgisini 
çekmeye yönelik projeler 
yürütülmesi

MEB Kalkınma 
Bakanlığı, TBB, 
TSB, TSPB, 
TKBB, TOBB,
Habitat için 
Gençlik Derneği

Aralık 2017

19 Finansal konularda 
öğretmenlerin ve 
eğitim yöneticilerinin 
bilgilendirilmesi ve 
yetiştirilmesi

MEB YÖK, SPL, 
SEGEM, TBB

Aralık 2017

20 Konferans ve seminerler, 
tv ve radyo programları 
ile yarışmalar yoluyla 
üniversite öğrencilerinin 
finansal konularda bilgi 
ve farkındalık düzeyinin 
artırılması

SPK Üniversiteler, 
TRT,
Habitat için 
Gençlik Derneği

Aralık 2017

21 Ülkemizde uluslararası 
alanda tanınmış yüksek 
lisans ve doktora 
programlarının teşviki, 
ihtiyaca göre eğitimcilerin 
ve akademisyenlerin 
yetiştirilmesi

YÖK Üniversiteler Aralık 2017

22 Üniversite-finans sektörü 
işbirliğinin teşvik edilmesi

YÖK Üniversiteler Aralık 2017

23 Yükseköğretim 
düzeyinde finans ile 
ilgili programların ders 
içeriklerinin gözden 
geçirilmesi ve finans dışı 
programlarda da finansal 
eğitimin verilmesi

YÖK Üniversiteler Haziran 2015
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24 Finans konularında 
akademik araştırmaların 
ödüllü yarışmalar, burslar 
vb yollarla teşvik edilmesi

YÖK Avrupa Birliği 
Bakanlığı, 
SPL, SEGEM, 
TÜBİTAK

Haziran 2015

30 Tüketici mahkemelerinde 
görevli personelin finans 
alanında ihtisaslaşmasının 
sağlanması

Adalet
Akademisi

YÖK Aralık 2017

(SPK, 2014)

Tabloda 4’te de görüldüğü gibi Finansal Eğitim Eylem Planı çerçevesinde 
oluşturulmuş olan 36 eylemden 15’inin diğer kurumların yanı sıra özellikle MEB 
ve/veya YÖK işbirliğinde ya da koordinatörlüğünde yürütülmesi düşünülen 
eylemlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Burada özellikle öngörülen bitiş tarihleri 
dikkate alındığında, belirlenen eylemlerin büyük çoğunluğunun 3 yıllık süre 
zarfına yayılmış olduğu da dikkati çekmektedir. Eylem planında temel finansal 
okuryazarlık konularının eğitim öğretim müfredatlarına entegre edilmesi, 
finansal konularda öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bilgilendirilmesi 
ve yetiştirilmesi gibi görevlerin MEB’in sorumluluğuna verilmiş olduğu 
görülmektedir. Eylem planının süresinin dolması üzerinden yaklaşık bir yıl 
geçtiği hesaba katıldığında gerek MEB gerekse YÖK sorumluluğunda ya da 
işbirliğinde yürütülmesi planlanan eylem planlarının büyük çoğunluğunda bazı 
adımlar atılmış olsa da genel nüfusun finansal okuryazarlıklarının iyileştirilmesine 
yönelik eylem planında ön görülen hedefler de dikkate alındığında bu adımların 
yeterli olmadığı söylenebilir.

5. Sonuç

Finansal okuryazarlık aktif bir vatandaş olarak bireyin toplum içinde 
finansal konularda üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesinde ihtiyaç 
duyacağı birçok bilgi, beceri tutum ve davranışı içeren önemli yetkinliği temsil 
etmektedir. Geride bıraktığımız son on yıldan bu yana gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler ve ekonomiler giderek artan bir şekilde, kendi vatandaşlarının 
finansal okuryazarlık seviyelerine önem vermeye ve özellikle de geleceklerinin 
teminatı olarak gördükleri genç bireylerin finansal okuryazarlıklarının artırılması 
konusu ile ilgilenmeye başlamışlardır (Adalar, 2019).

Dünya genelinde finansal okuryazarlık eğitimine yönelik önemli çalışma ve 
uygulamaların yapılmakta olduğunu ve bu konuda ciddi bir birikime ulaşıldığını 
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söyleyebiliriz. Finansal okuryazarlık eğitimi konusunda yurtdışında gözle 
görülür bir ilerleme kaydedilmişken, ülkemizde bu bağlamda yeterli ve mevcut 
probleme cevap verebilecek nitelikte bir mesafe alınamadığı söylenebilir. 
Ülkemizde ekonomi konularının ortaokul seviyesindeki öğrencilere öğretimi 
konusu 2005 yılına kadar daha çok mevcut programların hedefleri arasında 
bahsedilen ve uygulamada çok göz ardı edilen bir konu olarak kalmıştır. 2005 
yılından itibaren ise özellikle Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ile bu 
konunun önemi anlaşılmış ve “Üretim,  Tüketim ve Dağıtım” adıyla ayrı bir 
öğrenme alanı içerisinde ekonomi konularının öğretimine yer verilmekle birlikte 
küçük yaşlardan itibaren finansal okuryazarlık eğitiminin de gündeme alındığı 
söylenebilir. Diğer yandan Türkiye’de finansal okuryazarlığın tüm toplumda 
iyileştirilmesine yönelik özellikle son yıllarda önemli çalışma ve projelere3 
imza atıldığını görmek oldukça sevindirici olsa da ülkemizde finansal bilincin 
yerleşmesi konusunda çok boyutlu, kapsayıcı ve uzun soluklu proje, çalışma ve 
uygulamalara yer verilmesi gerekliliği güncelliğini korumaktadır.

Ülkemizde mevcut hükümet programlarında vurgulanan (T.C. Başbakanlık, 
2015) ve ülkemizin 2023 vizyonu perspektifinde dünya ile rekabet edebilir bir 
insan kaynağına ve çok yönlü sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye sahip 
olabilmesi hedefi düşünüldüğünde, finansal okuryazarlık eğitimlerine yönelik 
özellikle örgün eğitim temelinde ciddi adımlar atılması ve bu amaçla da çok 
yönlü politika ve stratejiler üretilmesi gerektiği aşikârdır. Bu kapsamda diğer 
dünya ülkelerinin odaklandığı en temel konuların başında gelen finansal 
okuryazarlık eğitimlerini okullarda yürütecek olan öğretmenlerin iyi eğitilmesi 
konusuna odaklanılması öncelikli konu olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma bağlamında genel hatlarıyla şu önerilere yer verilebilir:
- Türkiye’de finansal okuryazarlığın genel toplumda yaygınlaştırılmasında 

finansal okuryazarlık konularının Sosyal Bilgiler öğretim programlarına entegre 
edilmesi önemli bir adım olarak görülmektedir. 2017 yılında güncellenen 
programda her ne kadar 4. sınıf Sosyal Bilgiler programı içerisinde doğrudan 
kazandırılması  hedeflenen beceriler arasında finansal okuryazarlık becerisi de 
yer almış olsa da bu becerinin 2.ve 3. Sınıf hayat bilgisi ile 5., 6. ve 7. Sınıf 
Sosyal Bilgiler programı içerisine de dahil edilmesi yerinde olacaktır.

- Birçok araştırmada ülkemizdeki gençlerin finansal okuryazarlık 
düzeylerinin oldukça düşük olduğu, en fazla gereksiz harcama yapan grubun 
gençler olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki genç nüfusun 

3  Paramı Yönetebiliyorum (Genç ve Yetişkinler), 3 Kumbara “Biriktir, Paylaş ve Harca” (4. Sınıflar), Sanat 
Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim, (6-14 Yaş), Bütçemi Yönetebiliyorum (Öğretmenler ve Öğrenciler).
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finansal okuryazarlıklarının iyileştirilmesi amacıyla tüm lisans programlarında 
seçmeli ders olarak “Finansal Okuryazarlık” dersinin dâhil edilmesi oldukça 
işlevsel ve yerinde bir uygulama olacaktır.

- Finansal okuryazarlık konularının öğretimine yönelik etkinliklerin 
ve uygulama örneklerinin olabildiğince çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda finansal okuryazarlık eğitimlerine yönelik belli bir program ve 
içeriğin takip edildiği çevrimiçi ortamlar oluşturulabilir. Tüm yaşlarda finansal 
okuryazarlık eğitimlerini daha eğlenceli kılabilecek farklı telefon uygulamaları/
aplikasyonlar ve oyunlar geliştirilebilir.

- OECD nezdine yürütülen uluslararası finansal eğitim projesi 
çerçevesinde ülkemizde SPK sorumluluğunda geliştirilmiş ve koordine edilmiş 
olan UFES/Ulusal Finansal Eğitim Stratejisinde (2014-2017) bu araştırmada 
da değinildiği gibi MEB ve YÖK ortaklığında yürütülmesi planlanan birçok 
çalışmaya yer ayrılmıştır. Her ne kadar bu tarih aralığında bir takım çalışmalar 
uygulanabilmiş olsa da bu stratejinin MEB ve YÖK özelinde hedeflenen 
seviyede hayata geçirilmediği söylenebilir. Dolayısıyla ulusal ölçekte finansal 
okuryazralığın iyileştirilmesine yönelik geliştirilebilecek yeni stratejik planlarda 
MEB ve YÖK ortaklığında yürütülmesi hedeflenen çalışmalara daha çok yer 
ayrılması ve bu kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun daha sıkı bir 
şekilde tatbik ve takip edilmesi önemli görülmektedir.

- Araştırmalar bireylerin ciddi anlamda kendi paralarını yönetebilme 
sorumluluğuyla karşılaştığı ve önemli finansal kararlarla yüzleştiği ilk dönemin 
özellikle lise eğitimi dönemlerine tekabül ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede 
lise eğitim programlarında seçmeli finansal okuryazarlık derslerinin yer alması 
ve öğrencilerin bu dersi almaya teşvik edilmesi oldukça yerinde bir uygulama 
olabilir.
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1. Giriş

COVID-19 salgını, 2020’de dünyada halkın sağlığını etkileyen, kapsamlı ve 
yıkıcı bir etkiye sahip olan önemli bir tehdit ve küresel bir salgındır (Ferrel 
ve Ryan, 2020). Ulusal hükümetler bu salgını önlemek için, fiziksel mesafe 

ve ev izolasyonu kurallarını getirerek dünya nüfusunun yaşamında ani ve radikal 
değişikliğe yol açmış ve her sektör gibi eğitim de bu değişikliklerden etkilenmiştir. 
İlk etapta okulların tatil edilmesinin ardından salgının kısa sürede durmayacağı 
anlaşılınca tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitime geçilmiş ve uzaktan eğitime 
tam geçiş, tüm eğitim seviyelerini kapsayarak, bu alandaki sınırlı deneyimi de test 
etmiştir. Öğrencilerin yaşı, müfredat türü ve teknolojik kaynakların mevcudiyeti 
ve yönetimi ile ilgili birçok kritik konu ortaya çıkmıştır (Giacomo ve Paolo, 2021).

Uzaktan öğrenme, dünyada ve Türkiye’de farklı kurumlar tarafından 
çeşitli amaçlar doğrultusunda farklı düzeyde ve hazırbulunuşluktaki bireylere 
verilen bir öğrenme türüdür. Güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, 
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öğrenenin ve öğretmenin farklı yerlerde bulunduğu, eğitimin aynı anda veya 
farklı zamanlarda verildiği öğretim etkinliği olarak tanımlanmaktadır (Moore ve 
Anderson, 2007). Coğrafi konum, fiziki engeller, istihdam vb. nedenlerle kısıtlı 
hale gelen eğitim imkanı, uzaktan öğrenmenin yer ve zaman fark etmeksizin 
yapılabilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Uzaktan öğrenme ortamları, 
öğrenenin bilgiyi oluşturmasını, araştırmasını ve öğrenmesini kolaylaştıran 
esnek ve verimli öğrenme ortamlarını sağlayarak öğrenenlerin kendi kendilerine 
öğrenmeye başlamalarını da sağlamaktadır (Alper ve Deryakulu, 2008).

Pandemi öncesinde daha çok önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda 
kullanılan uzaktan öğrenme yöntemi, pandemide de ilköğretim ve ortaokullar 
dahil eğitimin tüm kademelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Dünya çapında 
143 ülkede ülke çapında okul kapanışları gerçekleşirken, bazı ülkelerde ise 
bölgesel kapanmalar yaşanmıştır (Yucesoy-Özkan vd., 2020).

Günümüz sınıf ortamında gerçekleştirebildiğimiz etkinliklerin büyük bir 
kısmı e-öğrenme de denilen uzaktan öğrenme ortamlarında sorunsuz bir şekilde 
uygulanabilmektedir. E-öğrenme uygulaması, simülasyon, gösteri, ses ve video 
frekansı, internet materyalleri ve kaynaklarına bağlantılar içerir (Learnframe, 
2000). E-öğrenme, özellikle öğrencileri belirli bir sınıf ortamında tutmaması 
ve zamanda esneklik sağlaması nedeniyle tercih edilen öğrenme ortamlarından 
biri haline gelmiştir. Aydın (2003), uzaktan öğrenme sistemlerinin kullanımının, 
materyal yayınlama maliyetinin düşürülmesi, materyallerin verimli bir şekilde 
dağıtılması ve güncellenmesi, ihtiyaca yönelik destek, etkileşimin artması ve 
bireysel farklılıkların dikkate alınması gibi birçok avantaj sunduğunu belirtmiştir.

Bu kapsamda çalışmada üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik 
tutumlarının uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Literatür incelenerek oluşturulan hipotezler yapısal eşitlik modeli 
ile analiz edilmiştir. Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde, alanda bu 
analiz yöntemi ile yapılan araştırma sayısının az olması, çalışmanın önemini ve 
katkısını göstermektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

Uzaktan öğrenme, öğrencilerin ve öğretmenlerin aynı ortamda olma 
ihtiyacını ortadan kaldıran bir öğretim yöntemidir. Okulların öğrencilerle 
mektupla iletişim kurduğu dönem düşünüldüğünde, geçmişi çok eskilere dayanan 
bu yöntem, internetin ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla pandemi 
öncesinde de popüler bir öğrenim modeli olmaya başlamıştır (Şimşek vd., 
2010). Uzaktan öğrenme öğrencilere kolaylık (Poole, 2000), esneklik (Chizmar 
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ve Walbert, 1999), etkileşimi teşvik etme (Dascalu vd., 2014), öğrenciler ve 
öğretmenlerle işbirliği gibi birçok fayda sağlar (Yurdugül ve Sırakaya, 2013). 
Uzaktan öğrenme, en basit tanımıyla eğitimi veren ile alan arasındaki mesafe 
olarak tanımlanmaktadır (Dabaj, 2009).

Woolfolk’a (2004) göre, sınıf içi öğretim başarısı, öğreticiler ve öğrenciler 
arasındaki etkileşimin derecesine bağlıdır. Bu öğrenme yönetim sistemi, 
öğretmenlerin ve öğrencilerin kolaylıkla etkileşim kurabilecekleri şekilde 
tasarlanmıştır. E-öğrenme kullanışlı ve esnektir, öğrenciler öğrenime her 
yerden ve öğrencilerin uygun olduğu zamanda erişebilir. Bu, çalışan ve işini 
bırakamayanlara kayıt olma ve kariyerlerine değer katma fırsatı verir. Yarı 
zamanlı öğrenciler ve tam zamanlı çalışan öğrenciler için bağımsız bir öğrenme 
şeklidir. Öğretim için eğitim videoları, öğrencinin yüz yüze öğrenmesine göre 
avantaj sağlayan ve kavramlarda ustalaşana kadar mümkün olduğu kadar çok 
izlenebilen bir teknolojidir Gupta (2017), uzaktan öğrenmenin öğrenmeyi daha 
kolay, daha etkili ve daha basit hale getirdiğini yineler ve ardından özelliklerini 
şu şekilde sıralar:

·	 Derslere öğrenciler tarafından mümkün olduğu kadar daha çok 
erişilebilir.

·	 Uzaktan öğrenme, öğrencinin güncellenen içeriğe eşit şekilde erişmesine 
imkan verir.

·	 Uzaktan öğrenme, dersin hızlı bir şekilde verilmesini sağlar.
·	 Uzaktan öğrenme, eğitmenlerin seyahati, kurs/öğrenim materyalleri ve ayrıca 

barınma konusuyla ilgili eğitim sürelerinin kısalması nedeniyle maliyeti de düşürür.
Brumini vd. (2014) diş hekimliği öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik 

tutumlarını inceledikleri çalışmada, yaşın, öğrenim yılının, eğitimde internet 
kullanımının ve uzaktan derslere daha fazla katılımın, e-öğrenmeye yönelik 
olumlu tutum üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Adnan 
ve Yaman (2017) yaptıkları çalışmada mühendislik öğrencilerinin e-öğrenme 
deneyimlerinden, memnuniyet düzeylerinin ortalamanın altında olduğu 
sonucuna varmıştır. 

Üniversitesi›ndeki öğrencilerin e-derslere tutumlarını inceledikleri 
araştırmada Akinoso ve Adeniyi  (2019) tarama türünden betimsel araştırma 
deseni kullanmıştır. Matematik Eğitimi ve Fen Bilimleri eğitimi öğrencileri 
arasından 286 öğrenci rastgele seçildiği çalışmada anket sorularını cevaplamak 
için ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Çalışma, uzaktan öğrenimin ve 
e-derslerin etkili olduğu ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmaya karşı olumlu bir 
tutum sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ali ve Ahmad (2011)’nın yaptıkları çalışmanın temel amacı, öğrenci 
memnuniyeti ile uzaktan öğrenim ortamı için öğretim elemanlarının 
performansı, ders değerlendirmesi ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bulguların analizinde değişkenler 
arasındaki ilişkilerin doğası göz önünde bulundurularak frekans analizine ek 
olarak korelasyon matrisi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, tıpkı 
geleneksel eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de öğrenciler ve eğitmenler 
arasında yeterli etkileşimin gerçekleştiğini; derslerin güncel ve iyi tasarlanmış 
olduğunu; eğitmenlerin özverili, motive edilmiş ve gerekli yetkinliklerle 
donatılmış olduğunu göstermiştir. 

Gürbüz (2014) tarafından yapılan başka bir araştırma sonucunda 
öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine ilişkin bakış açılarının çoğunlukla olumlu 
olduğu ve sunulan eğitimin kalitesi, zaman ve mekan esnekliği açısından 
memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Öztürk vd. (2017), 
öğrencilerinin çoğunun uzaktan eğitim sisteminden oldukça memnun olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca literatürde yapılan diğer çalışmalarda da (Beqiri vd., 2009; 
Bray vd., 2008; Palmer ve Holt, 2009) benzer sonuçlar elde edildiği görülmüştür.

3. Yapısal Eşitlik Modeli

Çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan yapısal eşitlik modeli (YEM), 
gözlenen değişkenler ile gizil yapıları ölçmeye olanak sağlamaktadır ve diğer 
temel istatistiksel yöntemlerin aksine direkt olarak ölçülemeyen kavramların 
modele yerleştirilebilmesi için tüm gözlenen değişkenlerdeki ölçüm hataları 
modele dahil edilmektedir. YEM, Bentler (1988)’e göre, bazı kavramları içeren 
yapısal kuramların çözümlenmesi için doğrulayıcı bir yaklaşım ortaya koyar. 
Yani bu teori, çoklu değişkenlere ilişkin gözlemler hakkında “nedensel” bir 
süreci ifade eder (Byrne, 1998).

Yapısal eşitlik modellemesinin (YEM) bazı karakteristik özellikleri vardır. 
Bunlar;

(a) Genellikle modeller doğrudan ölçülemeyen ve muhtemelen iyi 
tanımlanmamış teorik ya da varsayımsal yapılar açısından modellenir.

(b) Bu modelde tüm gözlenen değişkenlerdeki olası ölçüm hatalarını 
hesaba katılır. Bunu için de her ölçüm bir hata terimini modele dahil ederek 
yapılır.

(c) Bu modeldeki gözlenen değişkenlerin hepsi çiftlerin arasındaki 
kovaryans ve korelasyon matrislerini esas alır (Raykow and Marcoulides, 2006).
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Bu model iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, gözlenen değişkenleri gizil 
değişkenlere doğrulayıcı faktör analizi ile bağlayarak yapılan ölçüm modeli; 
ikincisi ise birbirine eşzamanlı eşitlik sistemleri ile bağlayan yapısal model.
(Çelik ve Yılmaz, 2013).

Şekil 1. Path analizi diyagramı YEM’ in grafiksel gösterimi

Şekil 2’ de Y gözlenen içsel değişken (endogenous), X gözlenen dışsal 
değişken (exogenous), h	 gizil içsel (endogenous) değişken, l gizil değişken 
ve gözlenen değişken arasındaki bağa ilişkin yapısal katsayı, x	 gizil dışsal 
(exogenous) değişken, d gözlenen dışsal (exogenous) değişkendeki ölçme 
hatası, e gözlenen içsel (endogenous) değişkendeki ölçme hatası, z	gizil içsel 
(endogenous) değişkenle ilgili ölçme hata terimi, b içsel bir değişkenin diğer 
içsel bir değişkene olan yapısal etki, g dışsal bir değişkenden içsel bir değişkene 
olan yapısal etkidir. Yapısal model (gizil değişken modeli), gizil değişkenler 
arasındaki ilişkileri özetleyen yapısal eşitlikleri kapsar. Yapısal model için 
yapısal eşitlik:

	 	 	 	 h = Bh + Gx + z (1)
şeklindedir. B, mxm boyutlu gizil içsel değişkenler için katsayı matrisidir. 

Tipik elemanı bij dir. B’ nin ana diyagonali daima sıfırdır. Burada yer alan 
herhangi bir sıfır değeri, gizil bir içsel değişken üzerinde başka bir gizil içsel 
değişkenin etkisinin olmadığını ifa etmektedir.

Ã ; gizil dışsal değişkenler için mxn boyutlu katsayı matrisidir. Elemanları 
ijg  ile gösterilir.

Yij; elemanları zij olan mx1boyutlu eşitliklerdeki gizil hataları gösteren 
matristir.

h; mx1 boyutlu gizil içsel değişken matrisidir. x; nx1 boyutlu gizil dışsal 
değişken matrisidir.



262    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

Gizil dışsal değişkenlerin nxn boyutunda olan kovaryans matrisi ise, 
Fij elemanları ile F’ dir. Eşitlikteki mxm kovaryans matrisi elemanları Yij ile 
gösterilen Y’ dir. Y(Yij)’ nin ana köşegenindeki her eleman i. eşitliğin içerdiği 
açıklayıcı değişkenlerde açıklanamayan hi değişkenine karşılık gelen varyanstır. 
Ölçeğin modeli gözlenen değişkenler ile gizil değişkenler arasındaki bağlantıyı 
gösteren yapısal eşitliklere sahiptir. Her bir gizil değişken çeşitli gözlenen 
değişkenlerce ölçülür (Çelik ve Yılmaz, 2013).

Genel biçim: 

     xx =L +x d (2)
İçsel değişkenlere ait genel biçim; 

     yy =L +h e  (3)

Eşitliklerdeki x’ ler x’ nin gözlenen göstergeleridir. z, (nx1) boyutlu 
gizil dışsal değişkenlere ait matristir. Lxx, x’ in z ilişkili (qxn) boyutlu katsayı 
matrisidir. d, elemanları di olan (qx1) boyutlu x’ in ölçüm hatalarının matrisidir. 
yi; elemanları yi olan (px1) boyutlu matristir. y’ ler h’ nın gözlenen göstergeleridir. 
h; (mx1) boyutlu gizil içsel değişkenlere ait matristir. Ly; y’ nin h ilişkili (pxm) 
boyutlu katsayı matristir. e; elemanları ei olan (px1)boyutlu matristir ve bunlar 
y’ nin ölçüm hatalarıdır.

Modeldeki ölçüm hataları gizil değişkenler ve gözlenen değişkenler 
arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebep olan hatalardır. Ölçme hatalarının 
beklenen değerinin sıfır olduğu, bunların tüm x’ ler, h’ lar ve z’ lar ile ilişkisiz 
olduğu varsayılmaktadır ve ölçme hatalarının kovaryans matrisleri Qd ve Qe dir 
(Yılmaz ve Çelik, 2009). 

y ve x değişkenleri için tahmini kovaryans matrisi;

Varsayımlar: ( ) ( ) ( ) ( )0,  0,  0, 0,E E E= = = =h x e dE  , , , e x h d  ilişki-
sizdir (Bollen, 1989).

4. Yöntem

4.1.	Veri	Toplama	Yöntemi	ve	Araçları	

Çalışmanın en önemli aşamalarından birisi de veri ve bilgi toplama 
aracının ve yönteminin seçilmesidir. Örneklem ya da anakütleyi oluşturan 
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verilerden sistematik biçimde bilgi elde edebilmek için anket yöntemi 
kullanılmaktadır (Odabaşı, 1999). Bu nedenle araştırmamızda veri toplama 
yöntemi için anket yöntemi seçilmiştir. Çalışmada literatürdeki çalışmalar 
incelenerek ve uyarlanarak anket hazırlanmış ve oluşturulan ankette 
öğrenciler için e-öğrenme memnuniyeti ölçeği kullanılmıştır. E-öğrenmeye 
ilişkin memnuniyet ölçeğinde, kullanılan materyal, öğrenci-öğretim elemanı 
etkileşimi, dersin içeriği ve öğretim süreci, e-öğrenmeye karşı tutum, ortam 
tasarımı şeklinde beş alt boyuttan ve beşli Likert tipi 35 madde bulunmaktadır. 
E-öğrenme öğrenci memnuniyeti ve e-derslere yönelik memnuniyet ölçeğini 
oluştururken Göçer ve Topal (2015) tarafından oluşturulmuş memnuniyet 
ölçeği temel alınmıştır. 

E-öğrenme öğrenci memnuniyeti anketine ilişkin beş ifade yer almaktadır. 
Bu ifadelere 1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 
4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum şeklinde puanlama yapılmıştır. 
E-öğrenci memnuniyeti düzeyi belirlenirken 5 ifadeye verilen cevapların 
ortalaması alınarak hesaplanma yapılmıştır.

E-derslere yönelik memnuniyet ölçeğine ilişkin 35 ifade yer almaktadır. 
Bu ifadelere 1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=biraz katılıyorum, 
4=katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum şeklinde puanlama yapılmıştır. 
Ölçek, kullanılan materyal, öğretmen-öğrenci etkileşimi, ortam tasarımı, 
e-derse yönelik tutum ve dersin içeri ve öğretim süreci şeklinde 5 faktörden 
oluşmaktadır. E-derslere yönelik memnuniyet ve alt boyutların puanları toplam 
alınarak hesaplanmıştır.

4.2.	Evren	ve	Örneklem

Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga 
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi iktisat ve işletme bölümünde öğrenim 
gören toplam 248 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde 
seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2020).

4.3.	Araştırmanın	Modeli

Çalışmada üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik tutumlarının 
uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Test edilecek 
araştırma modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 2. Araştırmanın Modeli

4.4.	Araştırmanın	Hipotezleri

Çalışmada üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik tutumlarının 
uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmak için kurulan 
hipotezler;

H1: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik kullanılan materyal 
memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlıdır.

H2: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik öğretmen-öğrenci 
etkileşim memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi 
anlamlıdır.

H3: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik ortam tasarım 
memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlıdır.

H4: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik tutumun uzaktan öğrenme 
memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlıdır.

H5: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik dersin içeriği ve öğretim 
süreci memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi 
anlamlıdır.



E-DERSLERE YÖNELİK TUTUMUN UZAKTAN ÖĞRENME MEMNUNİYETİ...     265

4.5.	Verilerin	Analizi

Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 25 programı kullanılarak 
tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve açıklayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. AMOS 23 Graphics programı kullanılarak kurulan hipotezlerin 
testi için yapısal eşitlik model analizi uygulanmıştır.

Çalışma üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış olup, demografik 
özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’ de görülmektedir.

Tablo 1. Demografik Özellikler

 n %
Cinsiyet Kadın 158 63.7

Erkek 90 36.3
Yaş 18-24 Yaş 244 98.4

25-34 Yaş 3 1.2
35 Yaş ve üstü 1 0.4

Medeni Durum Evli 1 0.4
Bekar 247 99.6

Eğitim Düzeyi Ön lisans 2 0.8
Lisans 245 98.8
Yüksek lisans 1 0.4

Toplam 248 100.0

Araştırmaya katılan 248 öğrenciden %63.7’ sinin kadın, %36.3’ ünün 
erkek olduğu; %98.4’ ünün 18-24 yaş, %99.6’ sının bekar olduğu; %98.8’ inin 
lisans öğrencisi olduğu gözlenmiştir.

Tablo 2. Uzaktan Eğitimde Öğrenci Ders Başarısını Etkileyen En Önemli Etkenler

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Ders Başarısını Etkileyen En Önemli 
Etken

n %

Öğrencinin derse katılımı ve dersin hocasının ders anlatma yöntemi 135 54.4
Hocanın ders işleme yöntemi 35 14.1
Yüz yüze eğitim fırsatı sunulması 27 10.9
Öğrencinin derse katılım düzeyi 23 9.3
Sınav zamanı karşılaşılan güçlükler 16 6.5
Çalışacak ders kaynaklarının bulunması 12 4.8
Toplam 248 100.0
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Uzaktan eğitimde öğrencinin aldığı dersteki başarısnın en çok etkileyen 
değişkenler; öğrencilerin %54.4’ ü Öğrencinin derse katılımı ve dersin 
hocasının ders anlatma yöntemi, %14.1’ i hocanın ders işleme yöntemi, 
%10.9’ u yüz yüze eğitim fırsatı sunulması, %9.3’ ü öğrencinin derse katılım 
düzeyi, %6.5’ i sınav zamanı karşılaşılan güçlükler, %4.8’ i çalışacak ders 
kaynaklarının bulunması gibi etkenlerin uzaktan eğitimde ders başarılarını 
etkilediklerini belirtmişlerdir.

Tablo 3. Yüz Yüze Eğitim ile Karşılaştırıldığında,  
Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Değerlendirme

n %

Yüz yüze eğitimdeki öğrencilerin öğrenmeleri daha kalıcı olacaktır 157 63.3

Önemli olan okuduğun bölümü ve alanı severek başarılı olmaktır 45 18.1

Okul hayatı ile iş ve aile hayatını aynı anda yürütebildikleri için daha 
kazançlı durumdalar

33 13.3

Mezun olunduğunda eşit şartlarda değerlendirilmektedir 13 5.2

Toplam 248 100.0

Öğrencilerin %63.3’ ü yüz yüze eğitimdeki öğrencilerin öğrenmelerinin 
daha kalıcı olacağını, %18.1’ i okuduğu bölümü ve alanı severek başarılı 
olmanın önemli olduğunu, %13.3’ ü okul hayatı ile iş ve aile hayatını 
aynıo anda yürütebildikleri için daha kazançlı olduklarını ve %5.2’ si ise 
mezun olunduğunda eşit şartlarda değerlendirileceğini düşündüklerini 
belirtmişlerdir.

4.5.1.	Açıklayıcı	Faktör	Analizi

E-öğrenme öğrenci memnuniyet ifadelerine yönelik faktör analizine 
ilişkin faktör yük değerleri ve açıklanan varyans değerleri Tablo 5’ te yer  
almaktadır.
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Tablo 4. E-Öğrenme Öğrenci Memnuniyet Ölçeği Faktör Yük Değerleri

E-Öğrenme Öğrenci Memnuniyeti Faktör 
Yük 
Değeri

Açıklanan 
Varyans %

1. Uzaktan eğitim derslerinin devam etmesini isterim. 0.68 52.22

2. Uzaktan eğitim sürecindeki etkili öğretim yöntemleri 
başarımı artırıyor.

0.71

3. Uzaktan eğitim sürecinde soru ve önerilerimiz 
üniversitemiz tarafından dikkate alınmaktadır.

0.68

4. Uzaktan eğitim sürecinde üniversitenin sosyal medya 
hesaplarından yapılan duyuru ve bilgilendirmelerin yeterli 
olduğunu düşünüyorum.

0.74

5. Uzaktan eğitim sürecinde üniversitenin sağladığı 
hizmetlerden genel olarak memnunum.

0.80

KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) = 0.673

E-öğrenme öğrenci memnuniyet ölçeği yapılan faktör analiz sonucuna 
göre KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) değeri 0.673 olduğu, faktör yük değerleri 0.68 
ile 0.80 arasında değiştiği ve toplam varyansın %52.22’ sinin açıkladığı tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 5. E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği Faktör Yük Değerleri
Fa

kt
ör

le
r İfadeler Faktör Yük 

Değeri Açıklanan 
Varyans %

K
ul

la
nı

la
n 

M
at

er
ya

l

1. Ders içeriğinin etkileşimli sunulması derse olan 
ilgimi arttırdı.

0.64

17.20

2. Düzenlenen sanal sınıf (eş zamanlı) 
etkinliklerinin daha iyi öğrenmeme katkısı olduğunu 
düşünüyorum.

0.69

3. Düzenlenen eş zamanlı (sohbet) etkinliklerin 
daha iyi öğrenmemi sağladığını düşünüyorum.

0.75

4. Düzenlenen farklı zamanlı (tartışma vb.) 
etkinliklerin daha iyi öğrenmemi sağladığını 
düşünüyorum.

0.71

5. İşbirliğine dayalı etkinliklere (grup ödevleri, 
forum vb.) katılmaktan hoşlandım.

0.65

6. Forum sayfalarında arkadaşlarımla ve öğretim 
üyesi ile tartışmaktan memnunum.

0.68

7. Forumlar sistemdeki öğrencilerle etkileşim 
düzeyimi arttırmaya yardımcı oldu.

0.67

8. E-ders sosyal ihtiyaçlarımı (arkadaşlarla iletişim 
sıklığı, arkadaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, öğretim 
üyesi ile ilişkinin kalitesinin artması) karşılamama 
yardım etti.

0.64

Ö
ğr

et
m

en
-Ö

ğr
en

ci
 E

tk
ile

şi
m

9. Hocadan istediğim zaman yardım alabildim. 0.47

15.07

10. Hocadan aldığım danışmanlık hizmeti 
yeterliydi.

0.55

11. Hocalar ile iletişimde sorun yaşamıyorum. 0.53
12. Hocalar öğrenmelerimle ilgili beni düzenli 
olarak bilgilendirmektedir.

0.44
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O
rta

m
 T

as
ar

ım
ı

13. UBYS üzerinde aradığım bilgiye kolayca 
ulaşabiliyorum.

0.67

14.44

14. Web sayfalarındaki yazıların tasarımı, puntosu, 
fontu ve rengi dikkati dağıtmayacak algıyı arttıracak 
şekilde tasarlanmıştı.

0.51

15. Web sayfalarında yer alan görseller (zemin, 
şekil, resim, grafik ve animasyonlarda) birbiriyle 
uyumluydu.

0.65

16. UBYS sistemi oldukça işlevseldi. 0.65

17. Öğretim materyallerine istediğim zaman 
kolaylıkla ulaşabildim.

0.69

18. Sistemde teknik sorunlarla ilgili yardım rehberi 
bulunmasından memnunum.

0.75

19. Yayınlanan duyuru ve haberlerde güncel 
bilgilere ulaşıyorum.

0.75

20. E-öğrenme ortamındaki materyaller hızlı 
yüklenmektedir.

0.69

E-
D

er
se

 Y
ön

el
ik

 T
ut

um

21. Teknolojiyi kullanmak benim derse karşı olan 
ilgimi arttırdı.

0.57

7.08

22. E-derslerin zaman ve yerden bağımsız işlenmesi 
diğer işlerime zaman ayırmamı sağlıyor.

0.43

23. Bu dersi e-ders olarak almaktan memnunum. 0.68

24. Eğer fırsatım olsaydı bu dersi yüz yüze ortamda 
almayı tercih ederdim.

0.55

25. Uzaktan eğitim ile aldığım ders yüz yüze 
aldığım derse göre beni daha çok motive etmektedir.

0.73

26. Bilgisayar kullanmak bana göre zor ve 
karmaşıktır.

0.74
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D

er
si

n 
İç

er
iğ

i v
e 

Ö
ğr

et
im

 S
ür

ec
i

27. Ders içeriği açık ve anlaşılır. 0.57

4.88

28. Ders içeriklerinin uzun olması zaman kaybına 
neden oluyor.

0.62

29. Ödevler ve sunulan etkinlikler ders amaçları ile 
doğrudan ilişkiliydi.

0.71

30. Dersle ilgili yapılan dönütler açık ve 
bilgilendiriciydi.

0.65

31. Aldığım e-ders öğrenme ihtiyaçlarımı 
karşılamadı.

0.68

32. Ders hocası dersle ilgili beklentilerini sözel 
olarak veya ders planında açıkça belirtmektedir.

0.64

33. Bu dersin öğrenme ihtiyaçlarımı karşıladığını 
düşünüyorum.

0.64

34. Böyle bir uygulama bana daha fazla öğrenme 
sorumluluğu verdiği için memnunum.

0.44

35. Sunulan ölçme araçları ve sınavlar yeterliydi. 0.60
Toplam Açıklanan Varyans % 58.67
KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) = 0.927

E-derslere yönelik memnuniyet ölçeği faktör analiz sonucuna göre KMO 
(Kaiser-Mayer-Olkin) değeri 0.927 olduğu, faktör yük değerleri 0.43 ile 0.75 
arasında değiştiği ve toplam varyansın %58.67’ sinin açıkladığı tespit edilmiştir.

5. Bulgular

E-öğrenme öğrenci memnuniyet ve e-derslere yönelik memnuniyet 
ölçeğine ait tanımlayıcı istatistiki bilgiler Tablo 7’ de verilmiştir. 
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Tablo 6. Tanımlayıcı İstatistik Değerleri

N=248 Ort. S. Sapma Min Max Çarpıklık Basıklık

E-Öğrenme Öğrenci 
Memnuniyeti

2.91 0.83 1.00 5.00 0.26 0.02

E-Derslere Yönelik 
Memnuniyet

114.50 18.68 51.00 164.00 0.08 1.15

Kullanılan Materyal 24.98 6.05 8.00 40.00 0.00 0.86

Öğretmen-Öğrenci 
Etkileşim

13.52 3.35 4.00 20.00 -0.43 0.46

Ortam Tasarımı 27.23 5.85 8.00 40.00 -0.07 0.94

E-Derse Yönelik 
Tutum

18.81 3.69 6.00 30.00 0.06 1.26

Dersin İçeriği ve 
Öğretim Süreci

29.96 4.74 17.00 45.00 0.40 0.82

E-öğrenme öğrenci memnuniyet puan ortalamasının 2.91, e-derslere yönelik 
memnuniyet puan ortalamasının 114.50, kullanılan materyal memnuniyeti 
puan ortalamasının 24.98, öğretmen-öğrenci etkileşim memnuniyeti puan 
ortalamasının 13.52, ortam tasarım memnuniyeti puan ortalamasının 27.23, 
e-derse yönelik tutum puan ortalamasının 18.81, dersin içeriği ve öğretim süresi 
memnuniyeti puan ortalamasının 29.96 olduğu gözlenmiştir.

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1.5 aralığında olduğu ve verilerin 
normal dağıldığı sonucuna varılmıştır göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 
2013).

E-öğrenme öğrenci memnuniyeti ile e-derslere yönelik memnuniyeti 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 
Analiz sonuçları Tablo 8’ de verilmiştir.

Tablo 7. Korelasyon Analizi

N=248 E-Öğrenme Öğrenci Memnuniyeti
E-Derslere Yönelik Memnuniyet r 0.65*
Kullanılan Materyal r 0.56*
Öğretmen-Öğrenci Etkileşim r 0.49*
Ortam Tasarımı r 0.52*
E-Derse Yönelik Tutum r 0.49*
Dersin İçeriği ve Öğretim Süreci r 0.47*

r: Pearson Korelasyon, *p≤0.01: Düzeyinde Anlamlı
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E-öğrenme öğrenci memnuniyeti ile e-derslere yönelik memnuniyeti 
(r=0.65, p≤0.01), kullanılan materyal memnuniyeti (r=0.56, p≤0.01), ortam 
tasarım memnuniyeti (r=0.52, p≤0.01) arasında pozitif yönde orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 

E-öğrenme öğrenci memnuniyeti ile öğretmen-öğrenci memnuniyeti 
(r=0.49, p≤0.01), e-derse yönelik tutum (r=0.49, p≤0.01), dersin içeriği ve 
öğretim süre memnuniyeti (r=0.47, p≤0.01) arasında pozitif yönde zayıf düzeyde 
anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik tutumlarının uzaktan öğrenme 
memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmak için kurulan yapısal eşitlik modeli 
Şekil 3’ tedir.

Şekil 1. Araştırmanın Yapısal Eşitlik Modeli

Şekilde görüldüğü gibi yapısal modelde iyileştirmeler yapılmıştır. 
İyileştirme yapılırken modifikasyon indeksleri (MI) değerleri yüksek hatalar 
arasında kovaryans oluşturulmuştur. Modelin uyum değerleri Tablo 9’ dadır.
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Tablo 8. Yapısal Eşitlik Model Uyum Değerleri

İncelenen Uyum 
indeksleri

Mükemmel 
Uyum

Kabul edilebilir 
Uyum

Modifikasyon 
Öncesi

Modifikasyon 
Sonrası

χ2/sd 0.00 ≤ χ2/sd 
≤ 3.00

3 < χ2/sd ≤ 5 2.597 2.150

IFI 0.95 ≤ IFI ≤ 
1.00

0.85 ≤ IFI < 0.95 0.792 0.852

CFI 0.95 ≤ CFI 
≤ 1.00

0.85 ≤ CFI < 
0.95

0.790 0.850

NFI 0.95 ≤ NFI 
≤ 1.00

0.90 ≤ NFI ≤ 
0.95

0.700 0.755

RMSEA 0.00 ≤ 
RMSEA ≤ 

0.05

0.05 < RMSEA 
≤ 0.10

0.080 0.068

Kaynak: Simon vd., 2010 ; Hooper, Coughlan &Mullen, 2008;  Schermelleh-Engel 
vd.,2003

Modifikasyon sonrası yapısal eşitlik modelin IFI, CFI ve RMSEA uyum 
değerlerinin kabul edilebilir uyum sınırları içinde olduğu; NFI uyum değerinin 
kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde olmadığı tespit edilmiştir.

Yapısal eşitlik modeline göre değişkenler arasındaki standardize edilmiş b 
katsayıları ve p değerleri Tablo 10’ dadır.

Tablo 9. Yapısal Eşitlik Model Katsayıları

Etki Tahmin 
(β)

Standart 
Hata

C.R. p Sonuç

F6 <--- F1-Kullanılan 
Materyal

0.43 0.13 3.39 *** Desteklendi

F6 <--- F2-Öğretmen-
Öğrenci 
Etkileşim

0.12 0.13 0.98 0.33 Desteklenmedi

F6 <--- F3-Ortam 
Tasarımı

0.34 0.16 2.08 0.04* Desteklendi

F6 <--- F4-E-Derse 
Yönelik Tutum

18.24 88.53 0.21 0.84 Desteklenmedi

F6 <--- F5-Dersin İçeriği 
ve Öğretim 
Süreci

-0.34 0.20 -1.77 0.08 Desteklenmedi

F6: E-Öğrenme Öğrenci Memnuniyeti, *p<0.05, ***p<0.001: Düzeyinde Anlamlı
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E-derslere yönelik öğretmen-öğrenci etkileşim memnuniyeti (β=0.12, 
p>0.05), e-derse yönelik tutum (β=18.24, p>0.05) ve dersin içeriği ve öğretim 
süre memnuniyetinin (β=-0.34, p>0.05), e-öğrenme öğrenci memnuniyeti 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

E-derslere yönelik kullanılan materyal memnuniyeti (β=0.43, p<0.001) 
ve ortam tasarım memnuniyetinin (β=0.34, p<0.05), e-öğrenme öğrenci 
memnuniyeti üzerinde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Hipotez	Sonuçları

Çalışmada üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik tutumlarının 
uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmak için kurulan 
hipotezlerin sonuçları;

H1: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik kullanılan materyal 
memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlıdır.

KABUL
H2: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik öğretmen-öğrenci 

etkileşim memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi 
anlamlıdır.

RED
H3: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik ortam tasarım 

memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlıdır. 
KABUL
H4: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik tutumun uzaktan öğrenme 

memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlıdır.
RED
H5: Üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik dersin içeriği ve öğretim 

süreci memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi 
anlamlıdır.

RED

6. Sonuç ve Tartışma

E- öğrenme alanındaki birçok çalışma, öğrenmedeki öğrenci başarısıyla 
ilişkilendirildiği için öğrenci memnuniyetinin önemini geniş ölçüde ifade eden 
çok fazla çalışma yoktur. Yapılan birkaç ampirik çalışma, öğrenci memnuniyetini 
etkileyen çeşitli değişkenlerin varlığını doğrulamıştır. Ayrıca etkileşim, çevrimiçi 
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öğrenmede öğrenci memnuniyetini etkileyen birçok araştırmada önemli bir 
konu olma eğilimindedir (Mandernach, 2005). Çalışmada, kurulan hipotezlere 
bağlı olarak oluşturulmuş olan yapısal eşitlik modelinin analizi ile e-derslere 
yönelik tutumlarının uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisine etki 
eden faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir

Çalışmanın analiz sonuçlarına göre; uzaktan eğitimde öğrenci ders 
başarısını etkileyen en önemli etkenlere baktığımızda; öğrencinin derse 
katılımı ve hocanın ders işleme yönteminin uzaktan eğitimde ders başarılarını 
etkilediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç, öğrenci memnuniyetini sağlamak için 
çevrimiçi öğrenmede etkileşim ve katılımın önemine ilişkin önceki çalışmaların 
sonuçlarını desteklemektedir. Martin ve Bolliger (2018) çalışmalarında, öğrenci 
katılımı, sunumlar ve tartışmalar yürütme, kaynakları paylaşma, ödev yapma ve 
vaka çalışmalarını yansıtma ile bütünleştirme gibi aktif öğrenme dahil olmak 
üzere öğrenciler için olumlu sonuçları olduğu sonucuna ulaşmıştır. Banna vd. 
(2015) ayrıca öğrenci katılımının ve hocanın ders işleme yönteminin,  uzaktan 
öğrenmede öğrencileri memnuniyetini ve başarısını olumlu yönde etkilediğini 
göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Gray ve DiLoreto’nun (2016) öğrenci 
katılımının öğrenci etkileşimi ve öğrenci memnuniyeti ilişkisine aracılık 
ettiğini doğrulayan önceki araştırmasını desteklemektedir. Bu sonuç Eom 
(2009) tarafından yapılan önceki araştırmayı da desteklemektedir. Araştırma, 
çevrimiçi ortamda etkileşimin önemine odaklanmış; çevrimiçi derslerde 
etkileşim, web tabanlı derslerin kalitesini belirlemede en önemli yapı olarak 
kabul edilmiştir.

Analiz sonuçlarından biri de, öğrenciler için uzaktan eğitimde, derslerin 
verimli olmadığını ancak yüz yüze eğitime ulaşamayanlar için önemli bir fırsat 
olduğunu, uygulamada ise zorluklar olsa da eğitimsel açıdan bireylere önemli 
bir fırsat sunduğudur. Özyürek vd. (2016) yaptıkları çalışmada, uzaktan eğitimi 
öncelikli tercih nedeninin öğrencilerin çalışırken öğrenimlerini sürdürmek 
istemeleri olduğu belirlenmiştir. Ders takibine engel olan en önemli sebebin 
internet bağlantısının kesilmesi olduğu ve bu nedenden dolayı da derslerin 
verimli geçmediğini, ders başarısını etkileyen en önemli etkenin öğretim 
elemanının öğretim yöntemi ve sınav zamanında karşılaşılan bazı sıkıntılar 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir.

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin e-derslere yönelik kullanılan materyal 
memnuniyetinin uzaktan öğrenme memnuniyeti üzerindeki etkisi anlamlı 
çıkmıştır. Uluskan vd. (2021) yaptıkları çalışmada benzer şekilde, materyal 
yeterliliğinin öğrenci memnuniyetini etkileyen en önemli faktör olduğu 
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ve materyal kalitesi ile teknolojik altyapının geliştirilmesi halinde öğrenci 
memnuniyetinin önemli ölçüde artacağını sonucuna ulaşmıştır. 

Çalışmanın sınırlılıklarından biri araştırmanın aynı üniversitesinde okuyan 
öğrencilerine yapılmış olmasıdır. Türkiye’deki farklı üniversitelerde okuyan 
öğrenciler arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılması gelecekte yapılacak 
çalışmalar için önerilmektedir. 
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1. Giriş

Tüketici nörobilimi psikoloji, sinirbilim ve ekonomi bilimlerinin kesişimi 
ile ortaya çıkan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Tüketici nörobilimi 
insan beyninin reklamlardan ve pazarlama stratejilerinden fizyolojik 

olarak nasıl etkilendiği üzerinde durmaktadır. Pazarlama literatüründe “tüketici 
nörobilimi” ve “nöropazarlama” genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. 
Tüketici nörobilimi sinirbilim, psikoloji ve pazarlamanın kesişimi olarak 
görülmekte ve genellikle akademik araştırmalar için kullanılmaktadır. 
Nöropazarlama terimi ise genellikle uygulayıcılara ve göz izleme, deri 
iletkenliği, EEG gibi popüler nörofizyolojik araçları kullananlara atfedilmektedir 
(Agarwal ve Dutta, 2015:458). Nöropazarlama araştırmaları genel itibariyle 
pazarlama strateji ve uygulamalarının nasıl çalıştığını veya çalışıp çalışmadığını 
belirlemektedir. Pazarlama uygulamalarını daha iyi ölçmek için bireylerin 
beyinlerinin nasıl çalıştığının anlaşılması gerekmektedir. Nöropazarlama 
teknikleri yardımıyla pazarlamacılar tüketicilerin tercihlerini daha iyi anlayarak 
pazarlama bileşenlerini daha iyi bir şekilde oluşturabilmekte ve tüketicilerin 
memnuniyetlerini daha üst seviyeye çıkartabilmektedirler. Aynı zamanda 
tüketicilerin nasıl karar verdiklerinin anlaşılması pazarlamacıların bu kararları 
nasıl etkileyebileceklerine yönelik yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasına 
yardımcı olabilmektedir. 
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Kitabın bu bölümünde, öncelikle nöropazarlamanın daha iyi anlaşılması 
için beynin anatomisi çerçevesinde beynin bölümleri, işlevleri, sinir sistemi 
ve nöronlar, bunlarla bağlantılı olarak da hafıza ve bellek kavramları üzerinde 
durulmaktadır. Bölümün ilerleyen kısımlarında nöropazarlamanın kavramsal 
boyutu, nöropazarlamada kullanılan nörobilimsel araçlar ve bunların 
karşılaştırmaları, nöropazarlama uygulama örneklerine yönelik bilgiler yer yer 
almaktadır. 

2. Beynin Anatomisi

İnsan beyni insanoğlunun bilinen en karmaşık yapısını oluşturmaktadır. 
İnsan beyni her biri birbiriyle bağlantılı yüz milyardan fazla nörona (sinir hücresi) 
sahiptir. Beyin, çeşitli uyarıcıları ve bilgileri vücudun çeşitli bölgelerinden 
alarak bir iletişim merkezi görevi üstlenmektedir. Alınan sinyaller beynin farklı 
işlevlerine sahip farklı bölgeleri tarafından işlenmektedir.  Sonrasında işlenen 
bu uyarıcılar, beyinde oluşturulan yeni sinyaller yoluyla ve motor sisteminde 
bulunan farklı parçalar yardımıyla vücudun farklı bölümlerine iletilmektedir 
(Zurawicki, 2010). 

Karmaşık bir yapıya sahip olan beyin, yerine getirdiği pek çok işleve 
de sahiptir. Ayrıca beynin herhangi bir bölgesi pek çok işleve katkıda 
bulunabilmektedir. Bu yapıların ve görevlerin karmaşıklığını ortadan 
kaldırmak, hangi durumlarda hangi bölgelerin aktif hale geldiğini belirlemek 
için her bir beyin bölgesinin sahip olduğu özellikler ve yerine getirdiği görevler 
gruplandırılmaktadır. Böylelikle beynin anatomisinin ve işlevlerinin neler 
olduğu daha rahat anlaşılabilmektedir (Hsu, 2017:11).

2.1.	Beynin	Bölümleri	(Lobları)	ve	İşlevleri

Beyin, farklı işlevlere sahip farklı bölgelerden oluşmaktadır. Bu nedenle 
beyin aktivitelerinin bu bölümlerin karşılıklı ilişkileri çerçevesinde bütünsel 
olarak düşünülmesi gerekmektedir. Beyin, çeşitli bölümlerinin ana işlevleri 
belirlenmiş olan loblara bölünmesine rağmen beynin hiçbir bölgesi tek başına 
çalışmamaktadır. Chen vd., (2017)’e göre beynin bölümleri ve bu bölümlerin 
işlevleri kısaca şu şekilde açıklanabilmektedir.

Oksipital (art kafa) lob: Beynin arkasında bulunan oksipital lob, 
birincil görsel korteksin bulunduğu yerdir ve görsel bilgilerin işlenmesinden, 
yorumlanmasından ve yazılı metnin tanınmasından sorumludur. Oksipital lob 
görsel bilgiyi işler ve sonuçlarını parietal (yan) ve temporal (şakak) loblara iletir.
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Temporal (şakak) lob: Şakaktan oksipital (art kafa) loba doğru uzanan temporal 
lob, dil ve hafıza için önemli bir işlem merkezidir. Örneğin, temporal lob işitsel 
algılamaya, dili kavramaya ve görsel tanımaya yardımcı olmaktadır. Yani, bir dizi 
girdinin tek bir kavramda toplandığı, hafızanın oluştuğu ve çoğu görsel algı için son 
nokta konumundadır. Bu nedenle, nesnelerin sınıflandırılmasıyla da oldukça ilgilidir. 
Ayrıca temporal lob duyguların işlendiği ve daha önce işitsel / görsel / dokunsal / 
koku alma duyuları tarafından işlenen bilgilerin, bir kelime olarak adlandırabilen 
veya öğe olarak sınıflandırabilen anlamlı bir kavramda toplandığı yerdir. 

Şekil 1. Beynin Dört Lobu

Parietal (yan) lob: Temporal lobun üzerinde ve oksipital lobun bitişiğindeki 
parietal lob, somatosensoriyel korteksi (duyu sistemini) barındırmakta, dokunma 
ve uzaysal anlamlandırmada önemli bir rol oynamaktadır. Parietal lob; duyusal 
süreçlere, uzamsal yorumlamaya, dikkate, dili anlamaya ve görsel dikkatin 
oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında parietal lob; dokunma 
algısı, sıcaklık algısı ve hedefe yönelik istemli hareketler şeklinde dokunsal algı 
ile ilgilidir. Parietal lob bireyin kişiliğinin (duygular, anılar ve algılar) oluştuğu 
temel bölgedir. 

Frontal (ön) lob: Alnın arkasından parietal loba kadar uzanan ve beyinde 
oldukça büyük bir alanı kapsayan frontal (ön) lob; muhakeme, karar verme, 
duyusal bilgilerin entegrasyonu, hareketin planlanması ve yürütülmesinde etkili 
olan yani yürütme işleminin yapıldığı bölgedir. Beynin bu lobu, bireyin kimliğinin 
ve üst düzey bilgi işlem süreçlerinin meydana geldiği bölgedir.  Bilinç, hedef 
belirleme ve geleceği planlama yeteneği, düşünceleri engelleme veya dikkati 
kaynaklara ayırma yeteneği de burada bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ön lob; 
zaman algısı, duygusal tepkilerin kontrolü (temporal loba geri besleme) ve hatta 
dilin içselleştirilmesi (dil alanlarına geri besleme) gibi işlemleri kapsamaktadır. 
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İrade veya çevredeki değişikliklere yönelik tepkilerin başlatılması gibi karmaşık 
işlemlerin yanı sıra yargılama ve hayal gücü gibi işlemler frontal lobun önünde 
yer alan prefrontal lobda (yeni ön lob – ön beyin) bulunmaktadır.

Beyinde yer alan dört temel bölümün yanında onlarla bağlantılı olan ve 
canlının temel fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan beyin 
sapı ve beyincik adı altında iki önemli bölüm mevcuttur. Bu bölümlere ait 
özellikler şu şekilde sıralanabilmektedir: 

Brain Stem (beyin sapı): Beyin sapı, beynin talamus (duyusal uyaranların 
beyne iletilmesi noktasında bir ara durak görevi görmektedir) ile omurilik 
arasındaki bölgesini ifade etmektedir. Beyin sapı; solunum, nabız ve kan basıncı, 
yutkunma, ürkütücü uyaranlara tepki, uyanıklık seviyesinin kontrolü, denge 
hissi gibi temel yaşamsal işlevleri sürdürmenin yanı sıra otonom sinir sistemi ve 
uyuma yeteneği arasındaki bağlantı için oldukça önemlidir. 

Serebellum (beyincik): Beyincik, beyin sapının arkasında ve oksipital 
lobun altında bulunmaktadır. Serebellum kelimesi Latince “küçük beyin” 
kelimesinden türetilmiştir ve motor kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. 
Beyincik hareketi başlatmamakta ancak koordinasyon, hassasiyet, denge ve 
doğru zamanlamaya katkıda bulunmaktadır. Bunlara ek olarak beyincik, 
kas hafızasının da yer aldığı refleks motor eylemlerin depolanma (hafıza) 
yeridir. 

2.2.	Sinir	Sistemi	ve	Nöronların	(Sinir	Hücresi)	Haberleşmesi

İnsan beyni sinirler ve omurilik sayesinde Merkezi Sinir Sistemini (MSS) 
kontrol etmekte, aynı zamanda Çevresel Sinir Sistemini (ÇSS) yöneterek 
vücudun tüm işlevlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu noktada 
sinir sistemi, canlıların çevresel uyaranlara cevap vermesini sağlayan bir yapı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada hem içsel hem de dışsal çevreden gelen 
uyaranlardan elde edilen bilgiler işlenmekte, hücreler ağı sayesinde sinyaller 
vücudun farklı bölgelerine gönderilmekte ve vücuttaki organların, kasların 
aktiviteleri düzenlenmektedir. Bir insandaki sinir sistemi Merkezi Sinir Sistemi 
(MSS) ve Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. MSS, 
beyin ve omurilikten oluşmaktadır. MSS, etrafımızdan gelen verileri algılayıp 
yorumlamamıza, kararları vermemize ve bütün zihinsel fonksiyonlarımızı yerine 
getirmemize yardımcı olmaktadır. MSS, duyu nöronlarıyla gelen uyaranlara uygun 
cevaplar oluşturmaktadır. ÇSS ise MSS dışında kalan ve vücuda dağılmış olan 
sinir hücrelerinden oluşmaktadır. ÇSS’de yer alan duyu nöronları sayesinde beş 
duyu organı ile elde dilen bilgiler MSS’ye taşınmakta ve buradan çıkan kararlar 
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vücudun ilgili bölgelerine iletilmektedir. Yani kısaca ÇSS’nin görevi, MSS’ye 
bilgi iletmek ve oradan aldığı bilgiyi ilgili yerlere ulaştırmaktadır (Başev, 2017:9).

Sinir sisteminin merkezi olan insan beyninde, sinir sistemi ile ilgili iki tür 
hücre bulunmaktadır; gliya (glia) hücreler ve nöronlar (sinir hücresi). Gliyalar 
metabolizmayı kontrol ederek desteklemekte ve beslemektedir. Gliyalar 
temelde destek hücreleri olarak görev yapmakta, sinir sisteminin bütünlüğünün 
ve devamının sağlanması noktasında önemli görevler üstlenmektedir (Ratey, 
2002). İnsan vücudunda 150 milyara yakın nöronun bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Bu nöronların yaklaşık %70’inin yani 100 milyarının ise beyinden 
ve omurilikten oluşan MSS’de yer aldığı düşünülmektedir (Bakırcı, 2012).  
Ayrıca her bir nöron, diğer bir nöron ile 10 bine yakın bağlantı kurmaktadır 
(Leung ve Wong, 2017). Sinir hücrelerinin geriye kalan %30’luk kısmı yani 
yaklaşık 50 milyar nöron ise beyin ve omurilik dışındaki sinir siteminde yani 
ÇSS’de yer almaktadır (Bakırcı, 2012).  

Şekil 2’de iki nöron arasındaki bağlantı ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. 
Her bir nöron dendrit, hücre gövdesi (cell body) ve akson (axon) olmak üzere 
üç ana bölümden oluşmaktadır. Dendritler, olaylara ya da uyaranlara karşı yanıt 
olarak, diğer hücrelerden kimyasal bazlı sinyaller almaktadır. Dendrit, sinyalleri 
hücre gövdesine iletir ve sinyaller hücre gövdesine ulaştıklarında yeterince güçlü 
olursa, aksiyon potansiyeli olarak adlandırılan bir elektrik sinyalini tetiklerler. Yani 
diğer hücreden gelen sinyale özgü bir cevap oluştururlar. Daha sonra bu aksiyon 
potansiyeli akson boyunca hareket eder. Aksiyon potansiyeli, aksonun sonuna 
ulaşıldığında diğer hücrelerin dendritlerine kimyasal sinyallerin salınmasını sağlar.

Şekil 2. İki Nöron Arasındaki Snaptik İletişim
Kaynak: OECD (2007). How the brain learns throughout life. in Understanding the 

Brain: The Birth of a Learning Science, OECD Publishing: Paris.
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Bilgiyi gönderen yani kaynağı sağlayan nörona presinaptik (sinaps 
öncesi), bilgiyi alan yani hedef nörona ise postsinaptik (sinaps sonrası) nöron 
denilmektedir. Presinaptik bir nöronun aksonu ile postsinaptik bir nöronun 
dendritleri arasında sinaptik yarık (synaptic cleft) adı verilen küçük bir boşluk 
bulunmaktadır (Hinton vd., 2008:89). Yani hücreler tamamen birbirlerine 
temas etmemekte, aralarında çok küçük bir boşluk kalarak sinyal iletimini 
sağlamaktadırlar. Dendrit ve aksonlar arasındaki temas noktasındaki bu 
boşluk, “sinaps” olarak adlandırılmaktadır. Bilgiler, diğer hücrenin dendritine 
ulaşmadan önce sinaps sayesinde modüle edilmekte yani düzenlenmektedir. 
Sinaptik modülasyonun, beynin öğrenme ve hafıza gibi çeşitli karmaşık 
özelliklerinin temeli olduğu düşünülmektedir. Aksiyon potansiyeli bir sinaps 
haline geldiğinde “nörotransmitterler” adındaki kimyasalların salınmasına 
neden olur. Bu nörotransmitterler akson ve dendrit arasındaki küçük boşluğu 
geçer, dendritleri bağlar ve dendritlerde elektriksel gerilim meydana getirir 
(Wilson ve Horch, 2002). Yani sinaps adındaki sinirler arası boşluğa 
salınan nörotransmitterler sayesinde iki sinir hücresindeki bilgi iletimi ve 
değerlendirilmesi gerçekleşmektedir.

2.3.	Hafıza	/	Bellek	ve	Öğrenme

Öğrenme ve hafıza süreçleri nöronlar arasındaki ilişki ağının altında 
yatmaktadır. Nöronlar, bilginin işlenmesinden ve diğer nöronlar arasında 
elektriksel ve kimyasal sinyallerin dönüştürülmesinden sorumlu oldukları 
için beynin işleyişi noktasında hayati bir öneme sahiptirler. Öğrenmenin 
gerçekleşmesi sinirlerin esnekliği (neural plasticity) kavramı çerçevesinde 
değerlendirilebilmektedir. Sinirlerin esnekliği; beynin çevredeki uyarıcılara 
karşı yapısında ve kimyasında gerçekleştirebileceği değişme yeteneği olarak 
tanımlanabilmektedir. Yani beyindeki sinir ağlarının yeni deneyimlerle birlikte 
kendini yeniden organize edebilme kabiliyetidir. Öğrenim veya deneyimler 
sonucunda elde edilen bilgiler neticesinde beyinde yeni dendritler meydana 
gelmekte, bunun sonucunda beyinde sinir devreleri değişmekte ve insan beyni 
sürekli olarak işlevsel bir değişime uğrayarak öğrenme meydana gelmektedir 
(Keleş ve Çepni, 2006:74). Beyinde öğrenme ile meydana gelen değişim iki 
şekilde gerçekleşmektedir. İlk değişiklik nöronların iç yapısında ve özellikle 
sinapslarda meydana gelen değişikliktir. İkinci değişiklik ise sinapsların 
sayısında meydana gelen değişikliktir. Öğrenmeyle birlikte nöronlar arasındaki 
sinapsların sayısında artış meydana gelmektedir (Drubach, 2000). Nöronların 
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sayısından ziyade sinapsların sayısının daha fazla olması sinir sisteminin 
gelişmişliğinin bir göstergesidir. Günümüzde zekâ seviyesi veya algı ile ilgili 
kıyaslamalar, beynin büyüklüğünden-nöron sayısından ziyade sinaps sayısı 
bakımından değerlendirilmektedir. Çünkü sinapsların sayısı ne kadar çok 
ise sinir sisteminin de o kadar çok geliştiği, verileri çok kapsamlı bir şekilde 
işleyebildiği ve öğrenme faaliyetinin gerçekleşebildiği düşünülmektedir.

Tüm canlılar ve insanlar, yaşamış oldukları çevrede pek çok uyarıcıya 
maruz kalmaktadırlar. Geçirdiğimiz bir günü göz önüne aldığımızda, evin 
dışından gelen otomobil, korna sesleri; dışarıya çıktığımızda kalabalıklar 
içindeki insanların konuşmaları, müzik sesleri; işyerindeki çalışma 
arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler vb. birçok uyarıcıya maruz kalmaktayız. 
Bunun yanında dışarıda işletmelerin tabelaları, logoları, billboardlar, 
televizyondaki çeşitli kanallar, programlar ve reklamlar; telefonumuzda veya 
bilgisayarımızdaki uygulamalarda gördüğümüz resimler, yazılar, sesler gibi 
gerek dijital ortamda gerek gerçek yaşamda karşılaştığımız pek çok pazarlama 
iletişim unsuru yoluyla uyarıcılarla karşı karşıya kalmaktayız. Fakat bizler 
bu uyaranların birçoğunun farkına varamamakta, beynimiz bu uyaranların 
birçoğuna cevap vermemekte ve bizler günlük faaliyetlerimize devam 
etmekteyiz. Bu uyaranlara karşı beynimizin tepki verebilmesi uyaranların 
şiddeti, bizim o anki fiziksel ve ruhsal durumumuz, istek ve ihtiyaçlarımız, bu 
uyaranın geçmiş bilgi ve tecrübelerimizle olan ilişkisi gibi pek çok değişkene 
bağlıdır. İşte tüm bu uyaranlar ve onların hangilerine ve ne derecede tepki 
verileceği beyin tarafından kontrol edilmektedir ve bu süreç doğrudan bellek ile 
ilişkilidir. Bellek bilgilerin depolanabilme, saklanabilme ve gerekli olduğunda 
geri çağrılabilme yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. Bellekle ilgili pek 
çok teori olsa da en yaygın kullanılan teori sinir ağlarını içeren “bilgi işleme 
modeli”dir. Bilgi işleme modeli, duyusal verilerin işlenmesi, yorumlanması 
ve bu tür verilerin daha sonra geri çağrılabilecek bir forma dönüştürülmesi 
temeline dayanmaktadır. Bu noktada bilginin işlenmesi ve yorumlanması farklı 
aşamaların gerçekleşmesiyle meydana gelmektedir. Bilgi işleme modellerinin 
çoğunda bellek üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, duyusal bellek (çok kısa 
süreli bellek), kısa süreli bellek (çalışan bellek) ve uzun süreli bellek olarak 
sıralanmaktadır (Banikowski ve Mehring, 1999). Belleğin aşamaları ile ilgili 
bilgiler şu şekilde verilebilmektedir.

Duyusal	 bellek	 (çok	 kısa	 süreli	 bellek); çevremizde meydana gelen 
uyaranlar, duyu organlarımız tarafından algılanmaktadır. Algılanan bu uyaranlar 
ilk olarak çok kısa süreli bellek de denilen duyusal bellekte depolanmakta ve 
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sonrasında filtrelenmektedir. Duyusal bellek oldukça büyük bir kapasiteye 
sahiptir fakat bütün bilgiler burada uzun süre saklanamamaktadır. Gelen uyarılara 
bir ilgi duyulmadığı takdirde duyusal bilgiler 1-4 saniye arasında silinmektedir. 
Örneğin görsel bilgiler bir saniyeden az, dokunarak elde edilen bilgiler iki ile üç 
saniye arasında, işitsel bilgiler ise dört saniye içinde silinmektedir. Bu noktada 
dikkat oldukça önemlidir. Kişinin uyarana karşı dikkati arttıkça buradaki 
bilgilerin kısa süreli belleğe geçme olasılığı artmaktadır (Banikowski ve 
Mehring, 1999). Bu uyaranlar kişinin dikkatini çektiğinde duyu organlarındaki 
alıcılar daha çok hassaslaşmaya başlamakta ve duyusal hafızaya daha fazla bilgi 
girişi olmaktadır. Bu aşamada ilk filtrelemeden geçen bilgiler, uyaranın şiddeti 
ve alıcının dikkatine göre göreceli olarak bilgilerin daha uzun süre saklanacağı 
ve ikinci filtrelemeye tabi tutulacağı kısa süreli belleğe ulaşmaktadır. 

Kısa	süreli	bellek	(çalışan	bellek);	duyusal bellekten gelen bilgileri kısa 
bir süre için aktif olarak tutabilen sınırlı bir sinir ağını temsil etmektedir (Miyake 
ve Shah, 1999). Bu bellekte yeni gelen bilgiler zihinsel olarak işlenmektedir. 
Yani yeni bilgiler için geçici bir depolama noktası işlevi görmektedir. Kısa 
süreli bellekte içeri giren bilgiler taranmaktadır. Fakat bu bellek de sınırlı 
bir kapasiteye ve sınırlı bir süreye sahiptir (Banikowski ve Mehring, 1999). 
Gelen uyaranlar çeşitlerine göre 7 ± 2 (7 karakter ve / veya 2 nesne) şeklinde 
ve yaklaşık 20 saniye süresince burada tutulmaktadır (Boutla vd., 2004). 
Ayrıca bu belleğin kodlama ve ilişkilendirme kapasitesi düşüktür, bilgiler 
oldukça kırılgandır ve kolayca unutulabilmektedir. Burada tutulan bilgiler ya 
unutulmakta ya tekrarlanarak burada kalmaları sağlanmakta ya da geçmiş bilgi 
ve tecrübelerle ilişkisine bağlı olarak daha kalıcı bellek türü olan uzun süreli 
belleğe taşınmaktadır.

Kısa süreli hafızanın, yeni sinapsların oluşumu gibi yapısal değişikliklerin 
aksine beyindeki elektriksel ve kimyasal olaylara bağlı olduğu düşünülmektedir. 
Bu belleğin işleyişinde sinir grupları arasındaki uyarı devreleri ön plandadır 
(Tortora ve Grabowski, 1996). Kısa süreli bellekteki bilgiler bir süre beynin 
içinde bulunun hipokampüste kalmakta, bilgiler filtrelenme işleminden geçtikten 
sonra uzun süreli bellek alanlarına gönderilmektedirler. 

Uzun	 süreli	 bellek; bu bellek türü bilgilerin kodlandığı, ilişkilerine 
göre sıralandığı ve sonrasında geri çağrılabildiği yani bilgilerin kalıcı olarak 
depolanabildiği bellek olarak tanımlanmaktadır (Papassotiropoulos ve 
Quervain, 2015). Belleğin geçici bellekten kalıcı belleğe yani uzun süreli 
belleğe dönüşmesine “konsolidasyon” denilmektedir ve kısa süreli bellek, ilgili 
sinir gruplarındaki uyarı devreleri ile ilişkiliyken uzun süreli bellek, belirli 
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biyokimyasal mekanizmalara yani protein sentezine bağlıdır (Korkmaz ve 
Mahiroğlu, 2007:97). Uzun süreli belleğin üç önemli özelliği bulunmaktadır. 
Bilgiler bu bellekte uzun süre yani günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca ve 
belki ömür boyu durabilmektedir. Ayrıca uzun süreli bellek esasen sınırsız 
bir kapasiteye sahiptir ve burada saklanan çeşitli bilgiler arasında zengin ara 
bağlantı ağları bulunmaktadır. 

Kısa süreli bellekteki bilgiler hızlı bir şekilde hatırlanabiliyorken uzun 
süreli bellekteki bilgilerin hatırlanması zaman alabilmektedir. Fakat kısa süreli 
bellekteki bir bilgi kaybolduğunda geri getirilememekteyken, uzun süreli 
bellekteki bilginin o an hatırlanamasa bile daha sonra geri getirilebilmesi 
mümkündür (Başev, 2017:49). Böylelikle bellek denildiğinde en az üç aşamadan 
oluşan, farklı yapıları ve görevleri olan ve birbiri ile bağlantılı olan bir sistem 
karşımıza çıkmaktadır. 

3. Nöropazarlama ve Nöropazarlamada Kullanılan Nörobilimsel 
Araçlar

Özellikle son yirmi yılda pazarlama araştırmalarında önemli bir yer 
edinmeye başlayan nörobilimsel yöntemlerin kullanılmasıyla birlikte ortaya 
çıkan “nöropazarlama”, hem işletmeler hem uygulamacılar hem de akademik 
camiada oldukça popüler bir konu haline gelmektedir. Bu sebeple çalışmanın 
bu bölümünde nöropazarlamada kullanılan nörobilimsel yöntemlerin 
özelliklerinden, karşılaştırmalarından ve nöropazarlama uygulama örneklerinden 
bahsedilmektedir. 

3.1.	Nöropazarlama	

Geleneksel araştırma yöntemleri tüketicilerin satın alma noktalarını açığa 
çıkarmak için davranışsal psikoloji temeline dayanmaktadır. Bu yöntemlerin 
odak grup, mülakat, anket, tüketicilerin spesifik olarak gözlemlendiği etnografik 
çalışmalar, eşlik edilerek yapılan alışverişler, tüketicilerin sokakta durdurularak 
yapılan anket çalışmaları gibi çeşitleri mevcuttur (Nemorin, 2017:64). 
Katılımcılar, özellikle hassas konularda bazen araştırmacılarla iş birliği 
yapmaktan kaçınıp, yanlış bilgiler verebilmekte ya da sosyal kabul ihtiyacı 
duydukları için yanıltıcı bilgiler sunabilmektedirler. Bu nedenle geleneksel 
yöntemlerle elde edilen yanıtlar bazen gerçeği yansıtmayabilmektedir. Bu 
çerçevede bilim insanları son yıllarda tüketici davranışlarını ve reklamların 
etkinliğini incelemek için genellikle tıp alanında kullanılan nörobilimsel 
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araçları pazarlama araştırmalarında da kullanmaya başlamış, ayrıca pazarlama 
araştırmaları için farklı nörofizyolojik yöntemler geliştirmişlerdir.

Nöropazarlamanın çeşitli yazarlar tarafından farklı şekilde tanımlandığı 
görülmektedir. Bazı yazarlar nöropazarlamayı bir araştırma alanı, bazıları 
nörobilimin bir alanı, bazıları pazarlamanın bir parçası, nöro ekonominin bir alt 
alanı, algılama sistemlerinin bir bağlantısı olarak görmektedir (Fortunato vd., 
2014:205). Nöropazarlama “International Journal of Psychophysiology” dergisi 
tarafından “pazarlar ve pazarlama değişimleri ile ilgili tüketici davranışlarını 
analiz etmek ve anlamak için nörobilimsel yöntemlerin uygulanmasıdır” 
şeklinde tanımlanmaktadır (Wilson vd., 2008:390).

“Nöro” ve “pazarlama” kelimelerinin birleşiminden oluşan 
“nöropazarlama”; “sinirbilim” ve “pazarlama” olmak üzere iki alanın kesişimi 
olarak adlandırılabilmektedir. Pazarlama araştırmalarında nörobilimin 
kullanılması mevcut ürünlerin pazarlanma etkinliğinin geliştirilmesini mümkün 
kılmaktadır. Nöropazarlama, tüketicilerin reklamlara vermiş olduğu yanıtları 
beyin görüntüleme teknolojisi ile ölçmektedir. Böylelikle pazarlamacılar, 
başarılı reklamlar ile etkili olmayan reklamlar arasındaki farkları nöropazarlama 
araçlarından elde edilen verilerle yorumlayabilmektedir (Nemorin, 2017:62). 
Nörobilim, reklamların yanında ürünlerin de piyasaya sürülmeden önce 
tasarımının geliştirilmesi için iyi fikirler sağlayabilmektedir. Bu nedenle 
nörobilim tüketicilerin ürün tercihleri hakkında bilgi verebilmektedir (Yadava 
vd., 2017:19088). Nörogörüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, bireylerin karar 
verme süreçlerine dair bilgilerimizi geliştirmekte ve pazarlamacılara bu karar 
verme sürecinin nasıl etkilenebileceğine dair bilgiler sunmaktadır (Wilson vd., 
2008:390).

3.2.	Nöropazarlamada	Kullanılan	Nörobilimsel	Araçlar

Teknolojik gelişmeler gelecekteki araştırmalar için pek çok nörofizyolojik 
yöntemin hayata geçmesini sağlamakta, bu yöntemler invaziv olmayan (bireyin 
vücuduna müdahale gerektirmeyen) şekilde biyolojik özelliklerin ölçülmesine 
olanak sağlayarak daha ucuz ve ulaşılabilir bir hale gelmektedir (Shaw ve 
Bagozzi, 2018:29). Günümüzde pazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılan 
ve davranışlar ile sinirsel sistemler arasındaki ilişkiyi beyin aktivitesindeki 
değişimler yardımıyla analiz eden nörobilimsel araçlara ilişkin bilgiler şu 
şekilde açıklanabilmektedir:

·	 MRI (Magnetic Resonance Imaging – Manyetik Rezonans 
Görüntüleme): Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), sadece beynin 
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analizi ile sınırlı olmayan, görüntülerin çok güçlü bir manyetik alan ve 
radyo dalgalarının birleşiminin kullanılmasıyla elde edildiği detay odaklı 
bir tekniktir.  Etkileşimleri zayıf olmasına rağmen beyin yapılarının içsel 
ayrıntılarını yansıtmak için yeterli olan radyo sinyalleri üretmektedir. İşlem 
sırasında (genellikle 1 saatten uzun sürmeyen) birey, beyninin içindeki atom 
parçacıklarının - protonların - manyetik alanla hizalanmasına neden olan 
büyük bir mıknatısla çevrelenmiş olan bir yatakta yatar. Daha sonra, bireyin 
kafasına bir radyo dalgası yönlendirilir ve bu enerjinin bir kısmı protonlar 
tarafından emilir ve onları hizadan çıkarır. Bununla birlikte protonlar, süreç 
içinde radyo dalgaları yayarak kendilerini yavaş yavaş yeniden düzenlerler. 
Bu dalgalar izleme cihazı tarafından alınır ve beyin görüntüsünü oluşturan 
bilgisayara gönderilir. Beynin farklı bölümleri, içindeki bulunduğu yağ ve 
su içerikleri gibi durumlara bağlı olarak farklı radyo sinyalleri yaymaktadır 
(Zurawicki, 2010). Böylelikle ilgili uyaranlara beynin vermiş olduğu 
tepkiler manyetik ve radyo sinyalleri sayesinde görüntülenerek analiz 
edilebilmektedir. 

·	 fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging – İşlevsel Manyetik 
Rezonans Görüntüleme): fMRI, MRI’ın daha gelişmiş bir versiyonu olup sinirsel 
aktivite esnasında oksijensiz hemoglobin seviyesini ölçmek için kullanılan bir 
nörogörüntüleme tekniğidir. fMRI beyinde meydana gelen saniyedeki değişimi 
ve bir milimetrede ki çözünmeyi mekânsal ve zamansal olarak tanımlamaktadır 
(Yadava vd., 2017:19088). Tüketicilerin reklamlara, ürünlere veya markalara 
yönelik bilinçaltındaki tepkilerinin nasıl olduğu yapılabilecek fMRI taraması 
sayesinde duygusal tepkileri, dikkat düzeyleri ve hatırlama süreçleri gibi pek 
çok değişken çerçevesinde belirlenebilmektedir.

·	 MEG (Magnetoencephalography – Manyetoensefalografi): MEG, 
beyin aktivitesini belirlemek için kafa derisindeki manyetik potansiyelleri 
kullanmaktadır. Süper iletken ve çok hassas manyetometreler (dedektörler) bir 
kaska takılmakta ve deneğin kafasına yerleştirilmektedir. MEG ile kaydedilen 
manyetik alanın beyindeki konumunun derinliği hakkında bilgi alınabilmektedir. 
Bu nedenle, geliştirilmiş uzamsal doğruluk ve yüksek zamansal çözünürlük, onu 
birçok bilişsel süreci incelemek için umut verici bir araç haline getirmektedir 
(Zurawicki, 2010). Bununla birlikte MEG, beyindeki belirli yönelimlere sahip 
hücrelerin aktivitesini tespit edememekte yani duyular ve hislerin yer aldığı 
beynin alt bölgelerindeki alanlardan (limbik sistem gibi) bilgi alma noktasında 
sınırlı bir yeteneğe sahiptir. Bu nedenle MEG’in kullanılacağı çalışmalarda 
keşifsel deneyler yürütmekten ziyade uyarıcılar neticesinde değişmesi beklenen 
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ya da değişeceği bilinen beyin bölgeleri üzerine yoğunlaşılması önerilmektedir 
(Morin, 2011:134).

·	 EEG (Electroencephalography – Elektroensefalografi): EEG yıllardır 
evrensel olarak kullanılan bir nörobilimsel araçtır. EEG, nöron ateşlemesinden 
ortaya çıkan ani elektriksel aktiviteyi kaydetmektedir. Genel olarak bir EEG, 
32 ila 64 beyin sensörüne sahiptir. EEG’ler insan vücuduna müdahaleyi 
gerektirmeyen ve dolayısıyla invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu yöntem bir 
başlık kullanarak insan kafa derisine belirli sayıda elektrotun yerleştirilmesiyle 
çalışmaktadır. Bu elektrotlar daha sonra, fMRI tarayıcılarına benzer şekilde, 
tipik olarak belirli bir bölgede artan aktiviteyi tarayarak beyin tarafından 
yapılan elektrik sinyallerini izlemektedir. EEG’ler, bilim insanlarının beynin her 
yerinde meydana gelen bu akımları takip etmelerine ve bu akımların meydana 
gelmelerinden sonraki milisaniyeler içindeki değişiklikleri gözlemlemelerine 
olanak tanımaktadır. Bununla birlikte EEG, beynin farklı yapılarını yani 
beynin nelerden sorumlu olduğuna yönelik özel bölgeleri gösterememe gibi bir 
dezavantaja sahiptir (Cerf, 2017). 

·	 PET (Positron Emission Tomography - Pozitron Emisyon 
Tomografi): PET, beyin aktivitesinin hem iki hem de üç boyutlu görüntülerini 
sağlayan bir araçtır. Bunu, kan dolaşımına iletilen radyoaktif sinyalleri ölçerek 
yapmaktadır. Birçok doktor, tümörleri veya başka hastalıklı veya bozulmuş 
dokuları tespit etmek için PET taramalarını kullanmaktadır (Cerf, 2017). 
Bununla birlikte bireylerin pazarlama uyaranlarına karşı vermiş oldukları yanıtlar 
ilgili radyoaktif sinyaller sayesinde beyinde meydana gelen aktivasyonlar 
çerçevesinde incelenebilmektedir. 

Belirtilen beyin görüntüleme teknikleri bir reklamı görmek veya bir ürünü 
tatmak gibi duyusal deneyimleri, finansal kararlar alma ile ilgili düşünceleri, 
ağızdan ağıza bilgilerin yayılması ve diğer pek çok pazarlama olgusu ile ilgili 
beyin aktivitelerini ölçebilmektedir (Stanton vd., 2017:800). Beyinle ilgili 
fizyolojik aktiviteleri analiz eden araçların yanında diğer fizyolojik aktiviteleri 
(kas hareketi, göz hareketi gibi) analiz eden nöropazarlama araçları da 
bulunmaktadır. Bu araçlar içinde en yaygın olarak kullanılanlara ilişkin bilgiler 
şu şekilde açıklanabilmektedir: 

·	 Eye Tracking (Göz İzleme): Göz izleme yöntemi, kızılötesi ışınlar 
yardımıyla bireylerin bakmış oldukları noktayı belirlemek için onların göz 
hareketlerini takip etmeye ve kaydetmeye yarayan bir yöntemdir. Bu yöntem 
yardımıyla bireylerin bakış düzenleri, nereye ve ne kadar süreyle baktıkları 
ölçülerek ilgili görselin hangi noktalarına daha çok dikkat edildiğine yönelik 
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bilgiler elde edilmektedir. Göz izleme yöntemlerinde ekranın altına konulan 
kameradan takip edilerek yapılan “sabit göz izleme” araçları, özel gözlükler 
veya sanal gerçeklik gözlükleri yardımıyla bireylerin göz hareketlerinin takip 
edilmesine olanak sağlayan araçlar kullanılabilmektedir (Mutluer, 2020). Göz 
izleme yöntemi nöropazarlama araştırmalarında oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılan ve çoğunlukla EEG gibi diğer nörobilimsel araçların tamamlayıcısı 
şeklinde yararlanılan bir araçtır.  

·	 Facial Coding (Yüz Tanıma): Duyguların daha iyi anlaşılması için 
kullanılan yüz tanıma sistemi, bireylerin gördükleri şeyleri ilk kırk milisaniyede 
algılamaları ve bu algılarının mimik ve yüz kasları ile birleştiğinde ifadelerin 
okunabilir şekle gelmesi temeline dayanmaktadır. Böylelikle bireylerden 
meydana gelen gülümseme veya kızgınlık ifadelerinin gerçekliği ayırt 
edilebilmektedir (Girişken, 2018). Bu yöntemle bireylerin ilgili pazarlama 
uyaranına karşı tepkileri yüz kaslarında meydana gelen değişimler çerçevesinde 
değerlendirilebilmektedir. 

·	 GSR (Galvanic Skin Response - Galvanik Cilt Yanıtı): Galvanometre, 
çeşitli uyarıcılara karşı cildin terleme yoluyla vermiş olduğu yanıt sonucunda 
meydana gelen elektrik geçirgenliğindeki değişimi ölçen bir araçtır. Bu 
yöntemle, cilt terlemesinde meydana gelen küçük değişiklikler ölçülmekte ve 
kaydedilmektedir. Bir uyarma sonucunda meydana gelen duygusal değişimin 
fizyolojik olarak yansımasını oluşturan ter salınımını ve dolayısıyla duygusal 
aktivasyonu ölçmektedir (Mutluer, 2020). Bu yöntem özellikle ilgili uyarıcılar 
nedeniyle meydana gelebilecek terleme sonucunda, bu uyarıcıların bireylerde 
korku, endişe ve stres gibi hangi duyguları açığa çıkardığına yönelik çıkarımlarda 
kullanılabilmektedir.  

3.3.	Nörobilimsel	Araçların	Karşılaştırması

Pazarlama araştırmalarında kullanılan geleneksel yöntemlerin tutum, niyet 
ve beyanlara dayanması nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar farklı araştırma 
tekniklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda nöropazarlama 
teknikleri yardımıyla toplanan bilgilerin daha güvenilir olduğu ifade edilmektedir. 
Ayrıca nöropazarlama tekniklerinin bir diğer avantajı ise hızıdır, özellikle EEG 
ve MEG gibi tekniklerde, bireylerin pazarlama uyarıcılarına vermiş oldukları 
tepkiler eş zamanlı olarak ölçülebilmektedir (Fortunato vd., 2014:208). Bu 
nedenle nöropazarlama tekniklerinin geleneksel araştırma tekniklerinden 
birtakım üstün yönleri bulunmaktadır. Bunun yanında nöropazarlamada 
kullanılan tekniklerin verilerin elde edilmesi, ölçüm, sonuçların yorumlanması 
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gibi pek çok noktada farklı üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmaktadır. Bu 
nedenle nöropazarlamada kullanılan nörobilimsel araçların çeşitli üstünlük ve 
zayıflıklarına ilişkin karşılaştırmalar şu şekilde yapılabilmektedir:

·	 İnsanlara yönelik yapılan çalışmalarda beyin aktivitelerinin 
kaydedilmesi bakımından en yaygın olarak kullanılan yöntem EEG ve fMRI’dır. 
Bu teknikler sağlıklı yetişkin bireylerde ve invaziv olmayan (vücuda müdahale 
gerektirmeyen) bir şekilde uygulanabildiği için oldukça popülerdir. EEG 
göreceli olarak daha yüksek zamansal sonuçlar vermekte, daha az maliyetli, 
daha az elektrot gerektiren, kullanımı kolay, kablosuz bağlantının olabildiği ve 
daha düşük bakım maliyetinin olduğu bir nöropazarlama aracıdır. Geliştirilen 
kablosuz EEG, çalışmaların doğal ortamlarda yapılmasına ve laboratuvardaki 
bazı prosedürlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Buna rağmen 
EEG’nin mekânsal çözünürlüğü nispeten daha düşüktür (santimetre sırasına 
göre) ve sığ işleme derinliği, belirli sinir bölgeleri ve yolaklar arasında ayrım 
yapmadaki zorluğu gibi dezavantajları mevcuttur (Shaw ve Bagozzi, 2018; 
Yadava vd., 2017). 

·	 fMRI daha çok tüketici sinirbilimcileri, bilimsel araştırma klinisyenleri 
tarafından hasta teşhisi için kullanılmakta ve daha yüksek uzamsal çözünürlüğe 
(milimetre) ve kapsamlı işleme derinliğine sahiptir. fMRI daha yüksek 
maliyetlere sahip olmasına rağmen daha düşük zamansal (saniyeler içinde) ve 
uzamsal çözünürlük sayesinde bilişsel yollar arasındaki farkın ayırt edilmesine 
yardımcı olmaktadır. fMRI pazarlama alanında marka beğenilirliği, markanın 
hatırlanması ve marka sadakati gibi konularda kullanılan temel yöntemlerden 
birisidir (Shaw ve Bagozzi, 2018:27-29). Ayrıca Yadava vd., (2017)’e göre, 
fMRI’ın çok pahalı olmasının yanında sigortalama giderleri, bakımı ve taşıma 
problemi gibi nedenler bu yöntemin kullanımını sınırlamaktadır. 

·	 MEG, sinir hücrelerinin aktivitesi sonucunda beyinde meydana 
gelen hareketlerin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bu tür nöron aktiviteleri 
MEG tarafından mekânsal - zamansal bilgilerle güçlendirilen ve haritalanan 
manyetik bir alan yaratmaktadır. Ancak, yüksek maliyet, teknik karmaşıklıklar 
ve subkortikal (beyin kabuğu dışında kalan) bölgelere sınırlı erişimi nedeniyle 
nöropazarlama çalışmalarında çok fazla tercih edilmemektedir (Yadava vd. 
2017).

·	 Radyoizotop kullanan PET beyindeki molekülleri sınıflandırmaktadır, 
zamansal ve uzamsal çözünürlüğü zayıftır, ancak ilgili spesifik nörotransmitterleri 
belirlemektedir. PET yardımıyla yapılan tek ve çok nöronlu kayıt ve lezyon 
çalışmalarının hepsi invazivdir. İnsanlar üzerindeki uygulamalarının zor ve 
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potansiyel olarak etik dışı olarak değerlendirilmesi, davranışsal araştırma 
uygulamacılarının yararlılıklarını sınırlamaktadır. Bu teknik genellikle hayvan 
araştırmaları ile sınırlıdır.  Bu nedenle ticari uygulamalarda düşük maliyetinden 
dolayı EEG daha çok kullanılmaktadır. Fakat fMRI ve PET araçlarının bilimsel 
ve klinik çalışmalarda oldukça popüler olduğu görülmektedir (Shaw ve Bagozzi, 
2018; Hsu, 2017:8).

·	 Nöropazarlama araştırmalarının genellikle pahalı olduğu 
düşünülmektedir. Fakat Göz İzleme gibi yöntemler nispeten daha ucuzdur 
ve pek çok pazar araştırma şirketi tarafından kullanılmaktadır. Göz İzleme 
yöntemi hem maliyet olarak oldukça avantajlıdır hem de özellikle reklamların 
değerlendirilmesinde direkt olarak bakılan yer ile ilgili yüksek çözünürlükte 
bilgiler sunmaktadır (Stanton vd., 2017:802).

·	 Yüz kasları ve mimiklerdeki değişiklikleri ölçmeye yarına Yüz Tanıma 
Sistemi, duyguların ifade edilmesinde yanıtların yüzden alınabilmesine olanak 
sağlayan ve sosyal nörobilimde kullanılan temel yöntemlerden birisidir. Fakat 
otizm, depresyon, sosyal fobi gibi nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda bu yöntemin 
duyguları doğru bir şekilde tanıyamadığı ileri sürülmektedir (Banks vd., 2012:147).

Kullanılan bu teknikler kullanım amaçlarına veya uygulandıkları 
pazarlama uyarıcılarına göre farklı etkinliklere sahiptirler. Örneğin, deneğin 
bir video izlerken ki beyinsel tepkileri incelenmek istendiğinde MRI tekniğinin 
kullanılması beyinde aktif hale gelen belirli bölgelerin belirlenmesi noktasında 
daha uzaysal çözünürlük sunabilmektedir. Fakat aynı yöntem düşük bir zamansal 
çözünürlüğe sahip yani bireyin beyninde hareketlenmeye sebep olan video 
görüntülerinin hangi noktalarda olduğunu tam olarak saptayamamaktadır. Fakat 
EEG ise daha iyi bir zamansal çözünürlükle videodaki hangi sahnelerin beyni 
tetiklediğini daha doğru bir şekilde ölçülebilmektedir. Bunun yanında bireylerin 
uyaranlara karşı vermiş oldukları tepkilerin videonun hangi saniyesinde ve 
hangi bölgesinde olduğuna dair sorularda ise Göz İzleme gibi diğer biyometrik 
ölçümler daha yararlı olmaktadır (De Oliveira ve Giraldi, 2017:25). Kullanılan 
nöropazarlama tekniklerinin farklı üstünlüklere ve zayıflıklara sahip olduğu 
görülmektedir. Araştırmacılar bu zayıf noktaların üstesinden gelebilmek için 
genellikle birden fazla tekniği aynı anda kullanarak (örneğin EEG ve Göz 
İzleme) daha doğru ve kesin sonuçlar bulmaya çalışmaktadırlar.

3.4.	Pazarlamada	Nörobilim	Uygulamaları

Pazarlama yatırım getirisinin ölçümündeki hızlı ilerlemeler, fiyatlama 
ve promosyon gibi stratejilerin hassasiyetle ölçülmesi gerekliliklerinin ortaya 
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çıkması gibi gelişmeler, pazarlama araştırmalarında nörobilimsel yöntemler 
gibi yeni tekniklerin gelişimini ve kullanımını hızlandırmaktadır. Bu nedenle 
özellikle son yirmi yılda hem akademik camiada hem de profesyonel alanda pek 
çok nöropazarlama tekniğinin kullanıldığı görülmektedir.

Nörobilim uygulamaları maliyetli oldukları için genellikle profesyonel 
işletmeler tarafından yapılmaktadır. Bu işletmeler “The Neuromarketing 
Science and Business Association” (Nöropazarlama Bilimi ve İşletmeleri 
Derneği - NMSBA) çatısı altında bir araya gelerek dünya çapında bir birlik 
oluşturmaktadırlar. Çoğunluğu ABD’de olmak üzere İngiltere, Belçika, 
Avustralya, Hollanda, Türkiye gibi 30 farklı ülkede 81 firma NMSBA 
üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında NMSBA’ya üye 
olmayan firmalarında olduğu bilindiğinden bu sayının yüzden fazla olduğu 
düşünülmektedir. Bu firmaların genellikle EEG, fMRI, EMG, Göz İzleme 
gibi hizmetler verdikleri görülmektedir. Türkiye’de yer alan nöropazarlama 
şirketlerine ve kullandıkları nöropazarlama araçlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Türkiye’deki Nöropazarlama Şirketleri  
ve Kullandıkları Nöropazarlama Araçları

Şirketler Kullandıkları Araçlar
ThinkNeuro (NMSBA üyesi) EEG, Göz İzleme, fNIRS 
Neurons (NMSBA üyesi) EEG, Göz İzleme
NeuroMark EEG, Göz İzleme, Yüz Tanıma, Galvanik Cilt Yanıtı
Neurodiscover EEG, Göz İzleme, Yüz Tanıma, Kalp Hızı Oranı
Neuro-mar Nöropazarlama eğitim ve danışmanlığı yapmaktadır
SalesBrain Turkey Nöropazarlama eğitim ve danışmanlığı yapmaktadır

Nöropazarlama metotlarındaki gelişmelerle birlikte kalp atış hızını, 
galvanik cilt yanıtlarını ve gözbebeği genişlemesini ölçen yöntemler ortaya 
çıkmıştır fakat günümüzde beyin aktivitesini ölçen yöntemlerin daha doğru 
ve objektif veriler sunduğu düşünülmektedir. Örneğin Nielsen Research pazar 
araştırma şirketi gerçek zamanlı beyin görüntüleme tekniği, Procter and Gamble, 
Unilever ve Kimberly-Clark gibi şirketler ürünlerin dizaynı ve mağaza düzeni 
gibi konularda üç boyutlu göz izleme yöntemlerini kullanmaktadırlar (Nemorin, 
2017:63). Bunun yanında pazar araştırma şirketlerinin kendi bünyelerinde 
nöropazarlama birimleri kurdukları veya bu alandaki uzman firmaları satın 
aldıkları görülmektedir. Örneğin kâr amaçlı bir nöropazarlama araştırma 
şirketi olan “Innerscope Research”, Nielsen pazar araştırma şirketi tarafından 
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satın alınmıştır. Bu şirket birden fazla ölçümü birleştirmenin daha kapsamlı 
öngörüler anlamına geldiği düşüncesinden hareket ederek hem geleneksel hem 
de nörobilimsel yöntemleri aynı çatı altında toplamaktadır. Nöropazarlama 
araştırmaları önemli bir alt yapı, teknik bilgi, zaman ve maliyet gibi unsurları 
bünyesinde barındırdığı için genellikle pazar araştırma şirketleri, nöropazarlama 
laboratuvarları ve çeşitli fonlarla desteklenen akademisyenler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda pazarlama alanında gerçekleştirilen 
nörobilimsel araştırmalara ait birkaç örnek şu şekilde verilebilmektedir:

·	 Nöropazarlama tekniklerinin kullanıldığı en önemli alanlardan bir 
tanesi reklamlardır. Pazarlamacılar reklamlarda ünlülerin kullanımının ürünlerin 
satışlarını artırmada faydalı olduğunu bilmektedirler. Örneğin Tiger Woods, 
Michael Jordan gibi dünya çapında tanınmış kişiler ilgili markaların satışlarını 
ve kârlarını artırmaktadır. Fakat şimdiye kadar işitsel ve görsel uyaranlar ile 
ünlüler arasındaki ilişkinin satışları nasıl artırdığına dair net bir açıklama mevcut 
değildir. Nörobilimciler tanıdık bir yüz (bu bir ünlü olabilir) gördüğümüz zaman 
beynimizde dopamin ve feniletilamin hormonlarının seviyelerinin yükseldiğini 
ifade etmektedirler. Bu hormonlar olumlu duyguları tetiklemektedir ve ünlü 
yüzlerin sunmuş olduğu mesajlara daha fazla güven duyulmasını sağlamaktadır 
(Fugate, 2007:388). Böylelikle ünlülerin yer aldığı reklamlar karşısında insan 
vücudunda meydana gelen hormon seviyelerindeki değişikliklerin ölçülmesiyle, 
reklamların etkinliği belirlenebilmektedir. 

·	 Reklamlara yönelik gerçekleştirilen araştırmalara bir diğer örnek 
ise Girişken (2018) tarafından kamu spotlarının etkinliğinin EEG ve Göz 
İzleme yöntemleri yardımıyla yapıldığı çalışmadır. Bu çalışmalardan “ALO 
171 Sigarayı Bırakma Hattı” araştırmasında; ilgili reklamın duygusal etki 
puanının ortalamanın üzerinde olduğu, reklamda röntgen filminin gözüktüğü 
ve sigara dumanının içe çekildiği sahnelerde duygusal etkide kopmaların 
olduğu görülmektedir. Reklamda katranlı bir süngerin gözükmesi korku ve 
iğrendirmenin başarıyla uygulanarak duygusal etkinin yükselmesine yardımcı 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

·	 2011 yılında marka danışmanı olan Martin Lindstrom tarafından 
New York Times gazetesinde basılan “You Love Your Iphone. Literally” adlı 
makalesinde yapmış olduğu çalışmalardan bahsetmektedir. Bunlardan bir tanesi, 
dünyanın en güçlü markaları ile en yaygın dinlerini karşılaştırdığı çalışmadır. 
Çalışmasında Iphone ve Harley-Davidson gibi markaların fotoğrafları ile tespih 
tanesi ve papaz resimleri gibi görseller deneklere gösterilmiştir. fMRI ölçümleri 
sonucunda markaları ve dini sembolleri izleyen bireylerin her iki görüntüyü 
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izlerken ki beyin aktivitelerinin birebir aynı olduğu ortaya çıkarmıştır. Bir diğer 
çalışmada ise 14-20 aylık bebeklerin ellerine bir BlackBerry tutuşturulmuştur. 
Bebekler telefonu kavradıkları andan itibaren ellerindeki telefon sanki 
iPhone’larmış gibi küçük parmaklarını ekranlar arasında kaydırmışladır. Bu 
durum elektronik dünyasında “Apple” onaylı bir şekilde gezinmek için tamamen 
yeni bir neslin hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştır. Daha sonra iPhone’ların 
alkol, alışveriş, oyun bağımlılığı gibi bir bağımlılık yaratıp yaratmadığını 
anlamak için yaptığı araştırmada, kişilerin iPhone sesini duydukları zaman ile 
onun titreşimdeki videosunu gördüklerinde beyinlerinde aynı aktivasyonun 
meydana geldiği ortaya çıkmıştır. Bu güçlü çapraz duyu durumu “sinestezi” 
olarak bilinmektedir. Daha çarpıcı olan ise beynin sevgi ve aşk hisleri ile ilişkili 
olan insular korteksinde yoğun bir aktivasyon meydana gelmiştir. Deneklerin 
beyinleri telefonun sesine, sanki onların aile üyesinden biri, kız veya erkek 
arkadaşının varlığına vereceği yanıta benzer bir yanıt vermiştir (Lindstrom, 
2011). 

·	 2002 yılında Daimler-Chrysler araştırma merkezinde fMRI cihazı 
yardımıyla otomobil resimleri kapsamında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma sonucunda tüketiciler Mini Cooper’ın slaytını izlerken beyinlerinin 
arkasındaki insan yüzüne tepki veren bölgenin canlandığı ortaya çıkmıştır. 
Böylelikle fMRI yardımıyla Mini Cooper’ın çekiciliğinin özü tespit edilmiş, 
deneklerin beyinlerinde hayranlık uyandırıcı bir yüz olarak yer ettiği ortaya 
çıkmıştır (Lindstrom, 2020). 

Örnek araştırmalarda olduğu gibi nörobilimsel yöntemlerden elde edilen 
sonuçların, bireylerden alınacak sözel yanıtların çok daha ötesinde daha derin 
ve daha kritik bilgiler sunabildiği, bu bilgilerin hem işletmeler hem de bilim 
insanları tarafından pazarlama sürecinin pek çok aşamasında kullanılabileceği 
görülmektedir. 

4. Sonuç

Nörobilimsel araçların pazarlama alanında uygulanmaya başlamasının 
bireylerin zihinlerinin altında yatan daha derin bilgilere ulaşılmasına, böylelikle 
daha etkili ürünlerin, daha etkili iletişim mesajlarının oluşturulmasına yardımcı 
olduğu görülmektedir. Ayrıca nöropazarlama çalışmalarının tüketicilerin “satın 
alma butonunun keşfedilmesine” yardımcı olacağı, tüketiciler için tüketim 
bozukluğuna, alışveriş bağımlılığına veya aşırı tüketime yol açabileceğine 
yönelik eleştiri ve endişeler mevcuttur. Bunun yanında nörobilimsel metotların 
anket gibi geleneksel yöntemlerin ötesinde tüketicilerin duygularındaki 
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değişiklikleri, reklamların başarısını açıklamaya yönelik olduğu görülmektedir. 
Çünkü nörobilimsel yöntemler reklam alanı için oldukça uygun araçlardır (Lim, 
2018:214). Ayrıca nöropazarlama teknikleri yardımıyla karşı konulamaz reklamlar 
ve ürünlerin oluşturulabileceği, tüketicilerin savunma mekanizmalarının 
çökebileceği düşünülmektedir. Ek olarak üniversitelerdeki araştırmacılar ile 
araştırma şirketlerinin ortak çalışmalar yapmasının, katılımcıların sağlığına 
verilebilecek olası zararların veya pazarlama araştırmasının negatif etkilerinin 
gizlenebileceği ve bu nedenle sonuçların yanlı olabileceği düşünülmektedir. 
Bu nedenle nöropazarlamanın etik eleştirilerine karşı nöropazarlama için etik 
kodların dahil edildiği daha iyi düzenlemelerin getirilmesi tavsiye edilmektedir 
(Fortunato vd., 2014:209-210).

Nöropazarlamanın temel zorluğunun, daha az objektif olan ve davranışsal 
olmayan ölçümlere dayanarak uzun zamandır varlığını sürdüren geleneksel 
aklın ve var olan teorilerin doğrulanması olduğu düşünülmektedir (Daugherty 
vd., 2018:183). Bu nedenle nöropazarlama araştırmaları sonucunda elde edilen 
bilgilerin diğer teorilerden ve bilgilerden farklı sonuçlar ortaya koymasının, bu 
alana şüphe ile yaklaşılmasına neden olsa da, yıllar geçtikçe bu alanda yapılan 
çalışmaların doğruluğu kanıtlandıkça nöropazarlamaya olan güvenin arttığı / 
artacağı düşünülmektedir. Hâlihazırda kullanılan nörobilimsel teknikler önemli 
bilgiler sunsa da özellikle tıp bilimden uyarlanabilecek moleküler temelli 
metotların uygulanmasıyla çok da derin ve kapsamlı bilgilere ulaşılabileceği 
öngörülmektedir. Örneğin, günümüzde sınırlı sayıdaki araştırmada ödülle 
ilgili olarak hangi uyaranların dopamini etkilediği, duydu durumla ilgili 
olarak hangi uyaranların seratonin seviyelerini artırıp azalttığı incelenmekte, 
bireylerin davranışlarının altında yatan gerçekler biyolojik ve hücresel düzeyde 
ölçümlenmektedir. Şu an için bu tür araştırmalar diğer nöropazarlama teknikleri 
kadar yaygın olmasa da gelecekte hormon seviyesi, nörotransmitter ve hatta 
gen testleri gibi araştırma tekniklerinin sinirbilim araçlarının bir parçası olarak 
yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünülmektedir.
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1. Giriş

Turizm sektörü ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde çok önemli bir yere 
sahiptir ve birçok ülke tarafından önemli bir gelir kaynağı olarak 
görülmektedir. En çok kullanılan tanımına göre turizm; 24 saatten 

az olmamak, sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir 
uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireylerin yolculuk yapmalarından veya 
konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümü olarak ifade edilmektedir. 
Söz konusu bu eylem insanların yaşadıkları ülke içerisinde gerçekleştirildiğinde 
iç turizmi, ülke dışına çıkıldığında ise dış turizmi oluşturmaktadır. Bu anlamda 
eylemi gerçekleştiren kişiler de yerli ve yabancı turist olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. İnsanlar kıtlık, gıda temini, savaş, doğal afetler gibi pek çok 
faktör sebebiyle bir yerden başka bir yere seyahatte bulunmaktadır. Turizm bir 
hizmet ürünüdür ve boş zamanları değerlendirmek, çeşitli doğal güzellikleri, 
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tarihi eserleri görmek, farklı kültürleri tanımak, dost-akraba ziyaretleri yapmak, 
bilimsel toplantılara katılmak, sağlık ve iş gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir 
(Uspanova, 2017: 4-6).

Turizm sektöründeki en önemli hususlardan biri olan müşteri memnuniyeti 
ise, işletmelerin mevcut durumlarını korumak ve pazar paylarını arttırmak 
açısından oldukça önemlidir. Müşteriler, ürün ve hizmet alımında birtakım 
beklentilere sahip olabilmektedir. Müşterilerin söz konusu bu beklentileri 
karşılandığında tatmin duygusu oluşmakta ve bu tatmin duygusu müşteri 
memnuniyetini ifade etmektedir. Bu anlamda müşteri memnuniyeti, kişilerin 
almış oldukları hizmet sonrasında istek ve beklentilerinin karşılanmasıyla 
ortaya çıkan memnuniyet duygusu olarak tanımlanmaktadır (Yıldız, 2020: 6). 
Bu bağlamda Trabzon İline gelen yabancı turistlerin müşteri memnuniyetini 
sağlamak amacıyla Trabzon’da bulunan otellerde gerçekleştirilmiş olan 
değişimler, farklı alanlarda yapılmış olan yenilikler 5 yıldızlı oteller ele alınarak, 
otellerle görüşmeler gerçekleştirilerek incelenmiş ve ortaya konulmuştur.  

2. Kavramsal Çerçeve

2.1.Turizm	Kavramı	ve	Çeşitleri

Turizm insanlığın başlangıcından beri var olan bir olgudur ve ilk çağlardan 
itibaren insanların yapmış oldukları bir faaliyet olarak ifade edilmektedir. Bu 
sebeple yolculuk yapma eyleminin, insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek 
mümkündür. Zaman içerisinde uygarlıkların gelişmesi, teknolojik ilerleme, iş 
yoğunluğu gibi nedenlerin etkisiyle insanların tatil yapma ihtiyaçları ortaya 
çıkmıştır. Turizm sektörü, teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle 
çeşitli reklamlar aracılığıyla turizmi cazip hale getirmiştir. Aynı zamanda 
ulaşımın daha az maliyetle daha kısa süre içerisinde yapılabiliyor olması 
da dünyanın birçok farklı yerindeki güzelliklerin keşfedilebilmesine olanak 
tanımıştır. 1950’li yıllardan itibaren turizm sektörü gelişen bir ivmeye sahip 
olmuş ve önemi giderek artmıştır. Bu anlamda insanoğlu gezmek, eğlenmek, 
dini ritüeller veya toplumsal etkinliklere katılabilmek, şifa bulmak için bir 
yerden bir başka yere geçici süreler için seyahat etmiştir (Güçlü, 2021: 4-6). 

Orijinal hali “Tornus” olan turizm kelimesi İngilizceye “Tour” olarak 
girmiş ve Latince dönmek fiilinden türetilmiştir. “Tour” sözcüğü dairesel 
hareketi, hareket edilen yere dönmek için yapılan kısa veya uzun vadeli seyahati 
ifade etmektedir. Bu bağlamda turizm kelimesi, bir yöne doğru başlayan 
aksiyonun tekrar başladığı noktaya doğru yönelmesi olarak tanımlanmaktadır. 
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Turizm kelimesine getirilen –izm eki ise, söz konusu aksiyonun kavram haline 
dönüşmesini sağlamıştır. Bu anlamda turizm kelimesi, bir noktadan başlayan 
ve yine aynı noktaya yönelen ve orada sonlanan aksiyonları ifade etmektedir 
(Uspanova, 2017: 4).

İnsanın turizmin temelindeki en önemli unsur olması ve sosyal, ekonomik, 
psikolojik ve politik faktörlerin turizm üzerinde etkili olması sebebiyle 
günümüzde turizme dair birçok farklı tanım bulunmaktadır (Yakut, 2019: 4). 
Turizm kavramına dair modern anlamda ilk tanımlama GuelerFeuler tarafından 
yapılmıştır. GuelerFeuler turizmi hava şartlarının değişmesi ve güzelleşmesiyle 
birlikte dinlenme ihtiyacının ortaya çıkması, doğa ile bütünleşme, sanatsal ve 
kültürel yerleri görme isteği olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte sanayinin 
gelişmesi, ulaşımın kolaylaşması ve iş seyahatlerinin artması da farklı 
kültürlerden, coğrafyalardan insanların bir araya gelerek etkileşim içerisinde 
olmasına ve birbirini daha çok tanımasına olanak tanımıştır (Güçlü, 2021: 4-5). 
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ise ‘turizm’ kelimesi dinlenme, görme, 
eğlenme, tanıma vb. gibi amaçlarla yapılan geziler şeklinde tanımlamaktadır. 
Ayrıca TDK turizm kavramını, bir ülkenin veya bir bölgenin turist çekmek 
veya gelen turist sayısında artış sağlamak için ekonomik, kültürel ve teknik 
önlemlerin yanında yapılan çalışmaların tümü şeklinde ifade etmektedir (Türk 
Dil Kurumu [TDK] Güncel Türkçe Sözlük (t.y.), www.tdk.gov.tr). Türkçe 
literatürde ise turizm; kişilerin yaşamakta oldukları yerler dışında olan başka 
yerlere bir yılı aşmamak kaydıyla boş zamanlarını değerlendirmek, eğlenmek, 
gezmek, dinlenmek, iş gibi farklı amaçlar için yapmış oldukları seyahatler 
olarak tanımlanmaktadır (Kültür Turizm Bakanlığı, www.ktb.gov.tr/TR-96268/
turizm.html). Bununla birlikte turizmin odak noktasında bulunan, turizm olayını 
gerçekleştiren ve turizme yön veren kişiler ise turist olarak ifade edilmektedir. 
Turizm faaliyetinin öznesi, turizm hareketinin belirleyici olarak görülen insanın 
psikolojik açıdan tatmin olma isteği, turizmin oluşmasına neden olmuştur 
(Yakut, 2019: 5). 

Turizm sektöründe, hedef kitlesine ve müşteri profiline göre farklı türlerde 
turistik faaliyetler bulunmaktadır. Bu anlamda insanların yaptıkları seyahatlerin 
amaçları arasında farklılık bulunabilmektedir. Örneğin; sağlık hizmeti için başka 
bir yere seyahat edilebilirken, farklı kültürleri tanımak amacıyla da seyahat 
edilebilmektedir. Bu nedenle de turist profillerine, özelliklerine bağlı olarak 
farklı turizm türleri söz konusudur (Uspanova, 2017: 6). Turizmin çok kapsamlı 
olması ve birbiriyle ilintili birçok konuyu kapsaması yönüyle birçok turizm türü 
bulunmaktadır. İnsanlar farklı amaçlar doğrultusunda seyahat etmekte ve bu 
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seyahatler yapılma nedenleri, yapılış şekilleri, ekonomik tercihler ve ulaşılmak 
istenen amaç gibi nedenlerle birçok gruba ayrılmaktadır (Güçlü, 2021: 9). 

Şekil 1.Turizm Türleri

Bu kapsamda turizm türleri katılan kişi sayısına göre bireysel turizm, grup 
turizmi, kitle turizmi olarak; ziyaret edilen yere göre iç turizm ve dış turizm 
olarak; katılanların yaşlarına göre gençli turizmi, orta yaş turizmi ve üçüncü 
yaş turizmi olarak; katılanların sosyo-ekonomik durumlarına göre sosyal 
turizm, lüks turizm olarak; katılanların amaçlarına göre deniz turizmi, kongre 
turizmi, termal turizm, mağara turizmi, dağ ve kış turizmi, av turizmi, golf 
turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi, akarsu turizmi, kültür turizmi vb. olarak; 
kullanılan ulaşım araçlarına göre ise karavan turizmi, gemi turizmi, yat turizmi 
ve demiryolu turizmi olarak sınıflandırılmaktadır. 

2.2.	Turizmde	Müşteri	Memnuniyeti

Günümüzde teknolojik alanda hızlı bir değişim, dönüşüm yaşanmakta ve 
özellikle insanların yoğun bir şekilde kullanmış oldukları internet ile bilgi akışının 
çok hızlı sağlanmasıyla birlikte, bir işletmenin varlığını sürdürebilmesinin 
büyük ölçüde müşteri memnuniyetine bağlı olduğu görülmektedir (Yıldız, 2020: 
4). Müşteri memnuniyeti kavramı üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
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Müşteri istek ve beklentilerine yerinde, zamanında ve beklenen kalitede yanıt 
veren kurumların tüketiciyi memnun etme hususunda daha fazla ilerleme 
sağladığı görülmektedir (Koçak ve Yalçın, 2009: 20). Müşteri memnuniyetinin, 
müşteri beklentileri ile kurumların algıladığı değerler toplamından oluştuğunu 
söylemek de mümkündür (Bulut, 2011: 390). 

Literatürde müşteri memnuniyeti kavramına ilişkin yapılmış pek çok farklı 
tanım söz konusudur. Kişilerin tükettiği mal veya hizmetten aldığı haz, keyif 
olarak tanımlanan müşteri memnuniyeti kavramı, tüketicilerin istek ve arzularını 
işletmelerin karşılayabilme potansiyeli olarak da ifade edilmektedir (Yıldız, 
2020: 5). Aynı zamanda müşteri memnuniyeti, insanların kendilerine sunulan 
ürün veya hizmetten bekledikleri ile tüketimleri sonucunda algıladıkları gerçekler 
arasında oluşan fark olarak tanımlanmakta (Eroğlu, 2005: 9); müşterilerin 
ifade ettiği veya etmediği tüm istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak ele 
alınmaktadır (Ersen, 1997: 81). Bu anlamda müşteri memnuniyetinin, kişilerin 
aldıkları hizmet sonrasında beklenti ve isteklerinin karşılanıp karşılanmaması 
ile ilgili bir durum olduğunu söylemek mümkündür.  

İşletmeler için müşterileri memnun etmek, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak gibi faaliyetleri kapsayan müşteri memnuniyetinin; işletmelerin asıl 
amaçlarına ulaşabilmeleri için bir köprü görevi gördüğü, işletmelerin mevcut 
durumlarını korumak ve pazar paylarını arttırmak açısından oldukça önemli 
olduğu görülmektedir. Bu anlamda müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla 
işletmeler belirli stratejiler geliştirmektedir (Öçer ve Bayuk, 2001: 32). Otel 
işletmelerinde müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
faaliyetler olarak şunlar sıralanabilmektedir:

	Müşterileri iyi çözümlemiş olmak 
	Müşterilerin gözünde iyi izlenim bırakmak 
	Müşterilerin beklentilerini karşılamak 
	Müşterilerin uğraşlarını azaltmak 
	Müşterilerin karar vermesini kolaylaştırmak 
	Müşterilerin algı yönünü değiştirmek 
	Müşterilerin zamanını iyi kullanmasını sağlamak 
	Müşterilerin tekrar işletmeye gelmesini sağlamak 

Müşterilerin işletmede yaşamış oldukları sorunları unutmamak, bu 
sorunları dikkate alarak çözümler üretmek ve bu çözümleri uygulamak (Karakuş, 
Göral ve Burak, 2020: 42). 
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İşletmeler açısından son derece önemli olan müşteri memnuniyeti, 
işletmelerin başarılı olması hususunda en önemli unsurdur. Her işletme, karını 
arttırabilmek ve gelecekte müşterilerin sürekliliğini garanti altına alabilmek 
amacıyla müşteri memnuniyetini sağlamak durumundadır. Bu anlayış 
doğrultusunda işletmelerin, müşteri merkezli hizmet alanlarına yönelmeleri 
gerekmektedir. Müşterilerin işletmelerden memnun olup olmaması bazı etmenlere 
bağlı olarak değişmektedir. Söz konusu memnuniyet ve memnuniyetsizlik 
durumu, tüketicilere sunulan hizmetlerin kişilerin beklentilerini ne derece 
karşıladığıyla ilgilidir. İşletme tarafından tüketiciye sunulan hizmet karşılığında 
müşterinin hoşnut olması durumunda memnuniyet, buna karşın müşterilerin 
hoşnutsuz olması durumunda ise memnuniyetsizlik söz konusu olmaktadır. 
Kişilerin almış oldukları hizmet sonucunda olumlu düşüncelere sahip olması 
müşteri memnuniyetini oluşturmakta ve memnun olan müşteriler hizmet alımına 
devam ederken bir yandan da memnun kaldıkları işletmelerle ilgili olumlu 
yorumlarda bulunarak işletmeleri başkalarına tavsiye etmektedirler. Buna karşın 
aldıkları hizmetten memnun kalmayan müşteriler ise, işletmeye yönelik olumsuz 
düşüncelerini çevreleriyle paylaşarak işletmenin kar payının düşmesine neden 
olabilmektedirler. Bu nedenle, müşteri memnuniyetinin kurumların karlılığını 
etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğu söylenebilmektedir (Yıldız, 2020: 
7-12). 

3.Yöntem

Bilimsel araştırmalarda yöntem, araştırmanın konusu ve amacına uygun 
olarak belirlenmekte, verilerin elde edilmesi ve yorumlanması hususunda 
araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu araştırma yabancı turistlerin müşteri 
memnuniyetini sağlamaya yönelik otellerde gerçekleştirilen değişimleri ve 
yenilikleri ortaya koyma amacı taşıdığından çalışma kapsamında temel nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, sosyal olguları içerisinde 
bulundukları bağlamda araştırmayı ve anlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır 
(Bozkurt, 2012: 77-78). Nitel araştırmada en sık kullanılan yöntemler ise gözlem 
ve görüşme yöntemleridir. 

Araştırmada çalışma konusu ve içeriğinin doğası gereği açıklayıcı araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde görüşmeler yarı 
yapılandırılmış mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
veri toplama aracı olarak kullanılmış olan yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
ile derinlemesine bilgi elde edilmiştir. Birçok alt soruya sahip olan 8 temel 
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu ile görüşmeler; benzersiz 
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yemyeşil doğası, temiz havası, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla turizm 
açısından büyük bir öneme sahip olan Trabzon İlindeki 5 yıldızlı otellerde 
bulunan yetkililerle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada katılımcıların ve bulundukları kuruluşun gizlilikleri 
korunarak araştırma sorularına vermiş oldukları yanıtlar, izinleri doğrultusunda 
kayıt altına alınmış, çalışmada görüşmelerin gerçekleştirilmesi hususunda 
hiç kimse zorlanmamış ve mülakatların tamamı yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların görüşme esnasında vermiş oldukları yanıtlar bilgisayar ortamında 
kayıt altına alınmış, veriler yorumlanarak analiz edilmiştir. Katılımcılara 
ve kuruluşlara ait bilgiler gizli tutulduğundan görüşmeler “K1, K2, K3, …” 
şeklinde kodlanarak değerlendirilmiştir.

4. Bulgular

Çalışma kapsamında görüşme soruları, araştırma alanı olarak belirlenmiş 
olan Trabzon İlinde bulunan 5 yıldızlı otellerin yabancı turistlerin müşteri 
memnuniyetini sağlamak amacıyla neler yaptığını, hangi yenilikleri, değişimleri 
gerçekleştirdiğini ortaya koyabilecek soruları kapsamaktadır. Aynı zamanda 
yapılan görüşmeler ile Trabzon’da bulunan 5 yıldızlı otellerdeki yerli ve yabancı 
turist dağılımı, otellerin hangi ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yaptığı, 
ağırladıkları turistlerin geliş amaçları, oteller tarafından turistlere sağlanan 
olanaklar, otellerde bulunan hizmetler ve yabancı turistlerin otel tercihinde 
bulunurken önem verdikleri hususlar da ortaya konulmuştur. 

Yapılan görüşmeler sonucunda Trabzon’da bulunan 5 yıldızlı otellere son 
bir yıl içerisinde gelen yerli ve yabancı turist oranlarına bakıldığında %70’inin 
yabancı, %30’unun ise yerli turistlerden oluştuğu görülmektedir. Söz konusu 
bu oran yıllar içerisinde değişmemiş, sabit kalmış olmakla birlikte, bir yıl 
içerisindeki ortalamayı ifade etmektedir. Kış mevsiminde yerli ve yabancı turist 
yüzdelikleri %50-%50 iken, yaz mevsiminde %50 olan yabancı turist yüzdeliği 
%90’ları bulmaktadır. 

“365 gün olarak ele alırsak, son bir yıl içerisinde istatistiklerimize göre 
otelimize gelen turistlerin %70’i yabancı, %30’u yerli turistlerden oluşmaktadır. 
Önceki yıllarla kıyasladığımızda yabancı turist oranı yaklaşık on yıldır hep bu 
şekilde. Oran değişmedi (K2).”

Trabzon’da bulunan 5 yıldızlı otellere konaklamak için gelen yabancı 
turistlerin turistik amaçla geldiği, çok küçük bir kısmının ise iş amaçlı geldiği 
ve mülk edinme sürecini geçirmek amacıyla otellerde kaldığı görülmektedir. 
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Ürdün, Kuveyt, 



310    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

Katar, İran, Rusya, Fransa, Amerika, Almanya ülkelerinden geldikleri ifade 
edilen turistlerin, yoğun olarak Ortadoğu ülkelerinden geldiği, çok küçük bir 
kısmının ise Avrupa Ülkelerinden oluştuğu ifade edilmektedir. 

“Otelimize Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, İran, Suudi 
Arabistan, Ürdün, Umman, Katar, Fransa, Amerika, Rusya’dan turist geliyor. 
Ama baktığımız zaman sadece %2’lik bir kesimi Avrupa ülkelerinden gelen 
yabancı turistler oluşturuyor. Gelen yabancı turistlerin yoğun olarak Ortadoğu 
ülkelerinden geldiğini söylemek mümkün. Daha önceden Japonya’dan, 
Amerika’dan Çin’den, Almanya’dan yoğun yabancı turist geliyordu, artık bu 
durum değişti (K5).”

“Kesinlikle turistik amaçla geliyorlar. İş amaçlı gelen yabancı turist çok az 
oluyor. %10’luk bir kesim ise mülk edinmek amacıyla gelip otelde konaklıyor. 
Mülkü alma, tapu işlemlerini halletme kısımlarını otelde kalarak hallediyorlar 
(K3)”.

Trabzon İlinde bulunan 5 yıldızlı otellerde buhar odaları, sauna, spa, 
masaj salonu, hamam, spor salonu, havuz, restoran, bar gibi çeşitli hizmetler 
bulunmaktadır. Söz konusu bu hizmetler içerisinde otellerde bulunan havuzların 
kullanımında bayan saatinin olmasının, spa, masaj ve Türk Hamamı bölümlerinin 
bulunmasının yabancı turistler tarafından olumlu karşılandığı ve otelleri tercih 
etme nedenlerinden biri olarak ifade edildiği görülmektedir. 

“Otelimizde buhar odası, havuz, sauna, spa, bar, restoran, spor salonu gibi 
pek çok bölüm bulunuyor. Bu hizmetlerden havuz kullanımında bayan saatinin 
olması yabancı turistler tarafından olumlu karşılanmaktadır (K1)”.

“Otelimizde her türlü olanak mevcuttur. Otelimizde bulunan hizmetlerden 
masaj, Spa ve Türk hamamının yabancı turistler tarafından olumlu karşılandığı, 
otelimizin tercih edilme nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum (K4)”.

Yapılan görüşmeler sonucunda yabancı turistlerin otel tercihlerini 
yaparken otele dair dikkat ettikleri, önem verdikleri unsurlar olarak otelin 
konumu, merkeze yakınlığı, ulaşılabilirliği, yıldız sayısı, müşteri ilişkileri, 
hizmet kalitesi, fiyat-fayda dengesi, otelin web sitesi, online satıştaki yorumlar 
ve puanlamalar ifade edilmektedir. Yabancı turistlerin otel tercihlerinde etkili 
olan bu unsurlar içerisinden otellerin web sitelerinin, özellikle Booking, 
Odamax Agoda, Expedia, Trivago gibi platformlardaki internet yorumlarının, 
online kanal skorlarının ciddi etkisi bulunmaktadır. 

“Yabancı turistlerin otel tercihlerini yaparken otele dair dikkat ettiği en 
önemli şey otelin konumu, ulaşılabilirliği ve merkeze yakınlığı. Otelin yıldız 
sayısı, hizmet kalitesi de önem verdikleri diğer hususlar. Otelin web sitesinin 
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yabancı turistlerin otel tercihinde ciddi etkisi bulunuyor. En başta booking 
olmak üzere trivago gibi çeşitli online rezervasyon siteleri üzerinden yapılan 
yorumlar ve puanlamalar turistler tarafından çok önem verilen bir durum (K1)”.

“Online satıştaki yorumları, puanları çok dikkate alıyorlar. Otelin konumu, 
merkezde, şehrin kalbinde oluşu çok önemli. Akşamları adımı attığında 
merkezde, caddede olmak istiyor ve bu durumda merkezi seçmesini beraberinde 
getiriyor. Konum, fiyat ve fayda dengesi yabancı turistlerin otel tercihlerini 
yaparken dikkat ettikleri, önem verdikleri şeyler olabilir. Otelin web sitesinden, 
web sitesindeki yorumları okuyarak, puanlamalara bakarak gelenler çok oluyor. 
Özellikle Booking’in çok etkisi oluyor.  Günümüzde teknoloji çok geliştiği için 
çok yoğun olarak söz konusu bu platformlar kullanılıyor. Bunun da %80 gibi 
ciddi bir etkisi bulunuyor (K2)”.

Yabancı turistlerin otelde bulunan hizmetler haricinde otelden tur talebinde 
bulundukları görülmektedir. Bununla birlikte, Trabzon İlinde bulunan 5 yıldızlı 
otellerde gelen yabancı turistlerin istek ve tercihleri doğrultusunda zaman 
içerisinde çocuklarına direk ulaşabilecekleri, kendi odalarından bir iç kapıyla 
ayrılan oda dizaynı,  otel mutfağında bulunan profesyonel menüye turistlerin 
sevdikleri Ortadoğu yemeklerinin, Arap yemeklerinin ve mezelerinin eklenmesi, 
gelen yabancı turistlerin büyük bir kısmının sıcak Ortadoğu Ülkelerinden geliyor 
olması yönüyle turistlerin soğuk hava talepleri doğrultusunda otelde bulunan 
klima sistemlerinin soğuk olarak ayarlanması, muhafaza edilmesi gibi alanlarda 
değişikliklerin ve yeniliklerin yapıldığı görülmektedir.  

“Gelen yabancı turistlerin istek ve tercihleri düşünüldüğünde onların 
isteklerine yönelik otelimizde gerçekleştirmiş olduğunuz değişimler var. 
Otelimize gelen yabancı turistler otelde aileleriyle birlikte kalmak istiyorlar. 
Çocuklarının odalarının hemen yan odasında olmasını istiyorlar. Fakat bu 
odaya dışardan bir kapıyla değil, kendi odaları içerisinden açılan bir iç kapıyla 
ulaşmak istiyorlar. Otelimizde bu yönde bir değişim yaptık. Otelimizde yabancı 
turistlerin sevdiği yemekleri menüye ekledik. Otelimize gelen yabancı turistlerin 
otel içerisinde otele dair ek istekleri oluyor. Otelden tur talebinde bulunuyorlar. 
İnsanlarla toplu olarak, grup halinde tura katılmak yerine, aileleriyle birlikte 
tura çıkmak istiyorlar. Bununla birlikte Trabzon’da nerde ne yapabilecekleri, 
hangi restoranların daha meşhur olduğu, nerelere gitmeleri gerektiği hakkında 
onları bilgilendirip yönlendirmemizi talep ediyorlar. Bu anlamda Trabzon’u 
tanıtıp, kültürel değerleri hakkında onları bilgilendiriyoruz (K1)”.

“Yabancı turistler sıcak bir ülkeden geldikleri için üşümek istiyorlar. 
Bu nedenle burada mesela kış mevsiminde klimalar hala soğukta. Onlar için 
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bazı katlara klimaları soğuk muhafaza ediyoruz. 8 katımız var. Sadece 3 katı 
Türk misafirler için sıcakta, diğer katlar kış mevsiminde bile soğuk çalışıyor. 
Geldiklerinde de bunu söylüyorlar. Orada çok sıcakta kaldıkları için burada 
soğuk istediklerini söylüyorlar. Biz de onlar için klimaları soğuk ayarlıyoruz. Bu 
da talep doğrultusunda olmuş bir şey. Alkol istemiyorlar, mini barın boşaltılması 
yönünde istekleri oluyor. Tur talepleri oluyor. Münferit olarak grup dışında 
gelen yabancı turistler tur beklentisiyle geliyor. Bizde turistlerin Trabzon’da 
nereleri gezebilecekleri, neler yiyebileceklerini gösteren bazı haritalar var. Bu 
hususlarda onları yönlendirmemizi istiyorlar (K3)”.

5. Sonuç

Günümüzde insanların hizmet alma sürecini ve sonrasındaki düşünce ve 
davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri müşteri memnuniyetidir. 
İnsanların aldıkları hizmet sonrasında beklentileri karşılandığı takdirde 
memnuniyet duygusu açığa çıkmaktadır. Her işletme karlılığını arttırabilmek ve 
gelecekteki müşteri sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla pozitif bir bakış açısı 
ile müşteri memnuniyetini sağlamak zorundadır. Bu anlamda turizm sektöründe 
oldukça önemli olan müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için uygun 
şartların oluşturulması gerekmektedir. Bu araştırmada da Trabzon İline gelen 
yabancı turistlerin oranlarından, gelmiş oldukları ülkelerden, geliş amaçlarından, 
otellerden talep ettikleri hususlardan, otellerde bulunan hizmetlerden, turistlerin 
otel tercihinde bulunurken dikkat ettikleri faktörlerden ve otellerin gelen 
yabancı turistlerin müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik yapmış oldukları 
değişimlerden ve yeniliklerden söz edilmektedir. 

Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
ile gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada Trabzon İlinde bulunan 5 yıldızlı otellerle 
yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilere bakıldığında, gelen yabancı 
turistlerin %70 gibi ciddi bir yüzdeliğe sahip olduğu görülmektedir. Trabzon’da 
bulunan 5 yıldızlı otellere konaklamak için Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan, Bahreyn, Umman, Ürdün, Kuveyt, Katar, İran, Rusya, Fransa, 
Amerika, Almanya ülkelerinden geldikleri ifade edilen yabancı turistlerin 
turistik amaçla geldiği, çok küçük bir kısmının ise iş amaçlı geldiği ve mülk 
edinme sürecini geçirmek amacıyla otellerde kalmış olduğu ifade edilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre yabancı turistlerin 
otel tercihlerini yaparken otelin konumuna, yıldız sayısına, müşteri ilişkilerine, 
hizmet kalitesine, fiyat-fayda dengesine, otelin web sitesine, online satıştaki 
yorumlarına ve puanlamalarına dikkat ettiği görülmektedir. Yabancı turistlerin 
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otel tercihlerinde etkili olan unsurlar içerisinden otellerin web sitelerinin, 
özellikle Booking, Odamax Agoda, Expedia, Trivago gibi platformlardaki 
internet yorumlarının ciddi etkisinin bulunduğu ifade edilmiştir. 

Trabzon İlinde bulunan 5 yıldızlı otellerde buhar odaları, sauna, spa, 
masaj salonu, hamam, spor salonu, havuz, restoran, bar gibi çeşitli hizmetlerin 
bulunduğu ve söz konusu bu hizmetler içerisinde havuz kullanımında bayan 
saatinin olmasının, spa, masaj ve Türk Hamamı bölümlerinin bulunmasının 
yabancı turistler tarafından olumlu karşılandığı ve otelleri tercih etmelerinde 
etkili olduğu görülmektedir. Yabancı turistlerin otelde bulunan hizmetler 
haricinde kalmış oldukları otellerden tur talebinde bulundukları da ayrıca ifade 
edilmiştir. Bununla birlikte, otellerde zaman içerisinde gelen yabancı turistlerin 
istek ve tercihleri doğrultusunda turistlerin çocuklarına direk ulaşabilecekleri, 
kendi odalarından bir iç kapıyla ayrılan yeni oda dizaynı,  otel mutfağında 
bulunan profesyonel menüye sevdikleri Ortadoğu yemeklerinin, Arap 
yemeklerinin ve mezelerinin eklenmesi, gelen yabancı turistlerin büyük bir 
kısmının soğuk hava talepleri doğrultusunda otelde bulunan klima sistemlerinin 
soğuk olarak muhafaza edilmesi gibi alanlarda değişikliklerin ve yeniliklerin 
yapıldığı görülmektedir.  
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