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ÖZET 

Osmanlı toplumsal ve iktisadî yapısı içerisinde önemli bir yeri olan konar göçer toplulukların 

iskân edilmesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri hep önemsenen bir konu olmuştur. 

Osmanlı iskân siyaseti içerisinde 1691 yılında uygulamaya konulan aşiretlerin Rakka ve 

çevresine iskân edilmesi teşebbüsü 18. yüzyıl boyunca etkilerini gösterecek sorunlar silsilesinin 

başlangıç noktası olmuş ve uzun bir süre devletin başını ağrıtmıştır.  

Devlet yöneticileri, itaatsizlikleri artık rahatsızlık boyutuna ulaşan ve çoğu zaman vergi verme 

konusunda huzursuzluklar çıkaran konar göçer toplulukları Rakka ve çevresine iskân etmek 

istemişse de bu aşiretlerin önemli bir kısmı iskân emrine uymamış ve iskân bölgelerinden 

Anadolu'nun çeşitli bölgelerine firar etmişlerdir. 

İskân bölgesinin hemen kuzeyinde yer alan ve Suriye'den Anadolu'nun iç kısımlarına açılan 

kapı konumunda bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesi aşiretlerin firarlarından ilk ve belki de 

en çok etkilenen bölge olmuştur. Bu bildirinin amacı aşiretlerin firar ettikleri bu bölgede ne tür 

sıkıntılara sebep oldukları, bölgeye firar eden aşiretlerin hangileri olduğu ve devletin aşiretlerin 

bu faaliyetlerine karşı ne tür önlemler aldığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda firar eden 

aşiretlerin yoğun bir sirkülasyonunun olduğu Diyarbekir, Malatya, Mardin, Ruha (Urfa), Hısn-

ı Mansur, Gerger, Behisni, Ayntab ve Maraş kazalarındaki durum incelenmiştir. Söz konusu 

kazalarda aşiretlerin neden olduğu sıkıntıların başında eşkıyalık hareketleri geldiği 

görülmüştür. Aşiretlerin eşkıyalık hareketleri hem şehirlerde yaşayan ahaliye hem de kırsal 

kesimde yaşayan ve geçimlerini büyük ölçüde tarım ve hayvancılıkla sağlayan ahaliye büyük 

zararlar vermiştir. Ayrıca bölgede bulunan ticaret yollarından geçen tüccarlara, yolculara ve 

bazen hacı adaylarına karşı saldırılar gerçekleşmiştir. Devlet ise, aşiretlerin firar ettikleri 

bölgelerdeki eşkıyalık hareketlerine bir son vermeyi, iskânın nihai amacına ulaşmasını 

sağlamayı ve Anadolu'daki toplumsal ve ekonomik durumu bir düzene sokmayı amaçlamıştır. 

Bunun için kimi zaman zor kullanarak onları yeniden iskân bölgelerine sürmüş kimi zaman da 

onlarla anlaşma yoluna giderek çözüm sağlamak istemiştir. Devletin eşkıyalığı sonlandırma 

başarısı gösterecek olan taşra yöneticilerine çeşitli vaatlerde bulunması konunun ciddiyetini 

göstermesi bakımından dikkate değerdir. 

Anahtar Kelimeler: Konar Göçer, Aşiret, İskân, Eşkıyalık, Rakka, Osmanlı. 
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ABSTRACT 

The settlement of nomadic communities, which had an important place in the Ottoman social 

and economic structure, has always been an important issue since the establishment of the 

Ottoman Empire. The attempt to settle the tribes in Raqqa and its surroundings, which was put 

into practice in 1691 within the Ottoman settlement policy, was the starting point of the series 

of problems that would show their effects throughout the 18th century and caused the state to 

behave for a long time. 

Although the rulers of the state wanted to settle in Raqqa and its environs, the nomadic 

communities whose disobedience has reached the level of discomfort and often cause 

uneasiness about paying taxes, a significant portion of these tribes did not obey the settlement 

orders and fled to various regions of Anatolia from the settlement areas. 

The Southeastern Anatolia region, which is located just north of the settlement area and is the 

gateway from Syria to the inner parts of Anatolia, was the first and perhaps the most affected 

region by the desolation of the tribes. The purpose of this declaration is to reveal what kind of 

troubles the tribes caused in this region from which they fled, which tribes escaped to the region 

and what kind of measures the state took against these activities of the tribes. In this direction, 

the situation in the districts of Diyarbekir, Malatya, Mardin, Ruha (Urfa), Hısn-ı Mansur, 

Gerger, Behisni, Ayntab and Maraş, where there was an intense circulation of fleeing tribes, 

was examined. It has been observed that the main problems caused by the tribes in the 

mentioned districts were banditry movements. The banditry movements of the tribes caused 

great damage both to the people living in the cities and to the people living in the countryside 

and who made their living largely through agriculture and animal husbandry. In addition, there 

were attacks against merchants, passengers and sometimes pilgrims passing through the trade 

routes in the region. The state, on the other hand, aimed to put an end to the banditry movements 

in the regions where the tribes fled, to ensure the settlement to reach its final goal and to bring 

the social and economic situation in Anatolia into a regularity. For this, he sometimes forced 

them to resettlement areas and sometimes wanted to find a solution by making an agreement 

with them. The fact that the state makes various promises to the provincial administrators who 

will succeed in ending banditry is remarkable in terms of showing the seriousness of the issue. 

Keywords: Semi Nomads, Migrants, Settlement, Banditry, Rakka, Ottoman. 
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ÖZET 

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan konar göçer topluluklar Osmanlı toplumsal ve iktisadî 

yapısı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yazın daha çok Anadolu'nun iç ve doğu kesimindeki 

yaylaklarda, kışları ise Anadolu'nun güneydoğusunda ve Suriye taraflarında kışlaklarda yaşam 

süren bu topluluklar belli bir mekân dairesinde ve belli kaideleler çerçevesinde yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir. Konar göçer topluluklarla ilgili Osmanlı arşiv belgelerinde önemli bilgiler 

bulunmakla birlikte vekâyinâme ve seyahatnâme gibi diğer kaynak eserlerde de önemli bilgiler 

bulunmaktadır. Seyahatnâme türü eserlerden biri olan Niebuhr Seyahatnâmesi de konar 

göçerlerle ilgili önemli bilgiler içermesi bakımından önemlidir.  

Niebuhr, 1761 yılında İstanbul'a gelmiş ve Sultan III. Mustafa'dan aldığı izinle Ortadoğu İslam 

coğrafyasında araştırma gezisine çıkmıştır. Bu gezisi esnasında gördüğü yerler ve topluluklar 

hakkında izlenimlerini kaleme almıştır. Onun bu gezisi ve gözlemleri sayesinde Batılılar, 

Müslüman Ortadoğu'nun fizikî ve beşerî coğrafyası ile jeostratejik önemi hakkında pek çok 

bilgiye ulaşmış ve ileriki dönemde bu coğrafya ile ilgili planlarında bu seyahatnâmede yer alan 

bilgilerden istifade etmişlerdir. Niebuhr'un kaleme aldığı gözlemleri arasında Osmanlı konar 

göçerleriyle ilgili bilgiler ise günümüz sosyal tarih araştırmacıları açısından dikkate değerdir. 

Bu bildirinin amacı, Nihebuhr'un seyahatnâmesinde Anadolu'daki konar göçerlere dair verdiği 

bilgileri ortaya koymaktır. Bunun için Niebuhr'un seyahatnâmesinde yer alan konar göçerlerle 

ilgili kısımlar orijinal dilinden Türkçeye tercüme edilmiş ve eserde yer alan konar göçer 

toplulukların yaşam alanları, göç güzergâhları ve nüfuslarıyla ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Niebuhr Seyahatnâmesi'nde "Konar Göçer Türkmen Aşiretlerinin Listesi" şeklinde bir başlık 

açmış ve bu başlığın altında Anadolu'da yaşam süren 100 tane konar göçer toplulukla ilgili 

bilgileri alt alta gelecek şekilde sıralamıştır. Listede konar göçer toplulukların önce isimleri 

yazılmış ve isimlerin yanına kaç çadırdan müştekil oldukları yazılmıştır. Bu bilginin yanına da 

bazen birkaç aşiret birlikte olmak kaydıyla yaşam alanlarının (yaylak ve kışlak) nereler 

olduğunu yazmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Niebuhr Seyahatnâmesi, Konar Göçer, Aşiret, Osmanlı. 
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ABSTRACT 

Nomadic societies that earn their living from animal husbandry have an important place within 

the Ottoman social and economic structure. These communities, who lived mostly in the 

plateaus in the inner and eastern parts of Anatolia in summer and in the winter quarters in the 

southeast of Anatolia and in the Syrian sides in the winter, living in a certain space circle and 

within certain bases. Although there are important information in Ottoman archive documents 

about nomadic communities, there are also important information in other source works such 

as vekâyinâme (chronicle) and seyahatnâme (travel-book). Niebuhr Travel, which is one of the 

travel-book type works, is also important in terms of containing important information about 

nomads. 

Niebuhr came to Istanbul in 1761 and went on a research tour in the Middle East Islamic 

geography with the permission of Sultan Mustafa III. He wrote about the places and 

communities he saw during this trip. Thanks to his travel and observations, Westerners have 

gained a lot of information about the physical and anthropic geography of the Muslim Middle 

East and its geostrategic importance, and in the future, they have benefited from the information 

included in this travel story in their plans for this geography. Among Niebuhr's observations, 

the information about the Ottoman semi-nomads is remarkable for today's social history 

researchers. 

The purpose of this paper is to reveal the information Niebuhr gave about semi-nomads in 

Anatolia in his travels. For this purpose, the parts about nomads in Niebuhr's travel book were 

translated from the original language into Turkish and information about the habitats, migration 

routes and populations of nomadic communities in the work were presented. Niebuhr has 

opened a title as "List of Nomadic Turkmen Tribes" in his travel-book and listed the information 

about 100 nomadic communities living in Anatolia under this heading. First of all, names of 

nomadic societies are written on the list, and how many tents they have been composed of are 

written next to their names. Besides this information, he wrote about where the living areas 

(plateaus and winter quarters) were, sometimes with a few tribes. 

Keywords: Niebuhr Travel, Migrants, Semi-Nomads, Ottoman. 
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ÖZET 

Geleneksel Platon okuma yöntemi Platon’un diyaloglarını dile getirdikleri öğreti tartışmasına 

indirgemektedir. Eski Yunanca “dogma” öğreti anlamına geldiği için bu okuma yöntemine 

“dogmatik okuma yöntemi” adı da verilmektedir. Ancak son onyıllarda Platon üzerine yapılan 

araştırmalarda diyalogların dramatik özelliklerini göz önüne alan “dramatik okuma yöntemi” 

uzmanlar arasında giderek daha çok kabul görmektedir. 

Bu bildirinin amacı, dramatik okuma yöntemini kullanmanın felsefî açıdan verimli sonuçlarını 

Platon’un Devlet diyaloğunun I. kitabı çerçevesinde “gelenek” kavramıyla örneklendirmektir. 

Dogmatik okuma yönteminden farklı olarak, dramatik okuma yöntemi Devlet diyaloğundaki 

karakterlerin arasında kardeşlik, müttefiklik, misafirlik, varislik, fikir birliği, fanatik 

partizanlık, öğretmenlik-öğrencilik ve babalık-oğulluk gibi ilişkileri hesaba kattığı için, 

tartışmanın kavramsal içeriğine doğrudan yansımayan kişiler arası çatışmaları 

saptayabilmektedir. Örneğin Kephalos ile oğlu Polemarkhos arasındaki hukukî veraset ilişkisi, 

buna karşılık Glaukon’la Adeimantos’un adaletin doğasını anlamak uğruna Sokrates’in 

bıraktığı felsefî tartışmayı üstlenmeleri ve hatta Thrasymakhos’un itirazını beraber çürütmek 

üzere yeniden gündeme getirmeleri, biri hukukî öbürü felsefî olmak üzere iki farklı gelenek ve 

veraset anlayışı sergilemektedir. 

Dolayısıyla bu bildiride varılan sonuç, Platon’un Devlet diyaloğunun I. kitabında “gelenek” 

kavramına uygulandığında, dramatik okuma yönteminin iki karşıt gelenek kavramı 

saptabildiğidir: bunlardan biri statik ve hukukî, öbürü de dinamik ve felsefî bir gelenek 

kavramıdır. 

Anahtar Sözcükler: Felsefe, Antik Felsefe, Gelenek, Parodi. 

 

ABSTRACT 

The traditional method of reading Plato’ dialogues reduces them to their doctrinal discussion. 

Since the word for “doctrine” in Ancient Greek is dogma, this reading method is also called a 

“dogmatic reading method”. Yet, in research on Plato’s philosophy in the last decades, the 

“dramatic reading method”, a method that takes into account the dramatic features of the 

dialogues, has earned growing recognition among specialists. 
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This paper aims at illustrating the philosophical import of the dramatic method of reading by 

means of the concept of “tradition” in Book I of Plato’s Republic. Unlike the dogmatic method, 

the dramatic method takes note of various relationships between the dialogues’ characters, such 

as brotherhood, alliance, guest-host relationships, inheritance, agreement, fanatical 

partisanship, teacher-student relationship and, last but not least, father-son relationships; the 

dramatic method is thereby well equipped to observe interpersonal conflicts that are not directly 

reflected on the conceptual content of the discussion. For instance, Polemarchus claims his 

father’s legal inheritance, whereas brothers Glaucon and Adeimantus prove themselves to be 

the heirs of Socrates’ dynamic legacy of investigating the nature of justice by precisely steel-

manning Thrasymachus’ objection in the hope of refuting it. 

The paper concludes that, applied to the concept of “tradition” in Book I of Plato’s Republic, 

the dramatic method is able to detect two antithetical concepts of tradition: one static and legal, 

while the other is dynamic and philosophical. 

Keywords: Philosophy, Ancient Philosophy, Tradition, Parody. 
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ÖZET 

Statüsü Antarktika Antlaşmalar Sistemi (AAS) ile belirlenmiş olan Antarktika’nın sahip olduğu 

enerji kaynakları, sistemin işleyişi üzerinde ne tür riskler doğurmaktadır? 14 milyon km2 

yüzölçümü ile beşinci büyüklükteki kıta olan Antarktika ile ilgili, egemenlik iddialarının yoğun 

olarak tartışıldığı 20. yüzyılın başlarından beri maden kaynakları konusunda çeşitli 

spekülasyonlar olmuştur. 1959 yılında Antarktika Antlaşması imzalandıktan sonra, 1970’li 

yıllarda yapılan Amerika menşeili çalışmalarda, Kıta üzerinde çeşitli maden kaynaklarının 

varlığı ortaya konulmuş ayrıca Ross, Weddell ve Bellingshausen Denizlerinde 45 milyar varil 

petrol ve 115 trilyon fit küp doğal gaz olduğu tahmin edilmiştir. Bu dönemde 1973 petrol 

krizinin de etkisiyle Antarktika için yeni Ortadoğu yorumu yapılmıştır. 2000’li yıllarda Çin 

Kutup Araştırma Enstitüsü daha yüksek miktarda petrol ve doğalgaz tahminlerini paylaşmış ve 

dünyanın tüm kaynakları tükendiğinde, Antarktika’nın küresel bir kaynak hazinesi olacağı 

belirtilmiştir.  

Çevre Protokolü’nün (The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty) 7. 

Maddesi, bilimsel araştırmalar dışında Antarktika maden kaynaklarına ilişkin tüm faaliyetleri 

(arama/keşif ve kullanma/işletme) yasaklamaktadır. Ancak hangi maden arama faaliyetlerinin 

bilimsel ve hangilerinin keşif olduğu tanımı yapılmadığından, bilimsel araştırma yapan 

tarafların Kıta’nın enerji kaynakları potansiyelini değerlendirebilecekleri verilere ulaşmaları 

mümkündür. Coğrafi, teknolojik şartlar ve dünya enerji arz-talep durumu itibarıyla kısa 

zamanda Kıta’da enerji kaynaklarına yönelim beklenmemekle birlikte birçok ülkenin, Kıta’nın 

çok farklı bölgelerinde artan sayıda araştırma istasyonu işletmek için yüksek bütçelere 

katlanmalarında sadece bilimsel kaygıların bulunduğu görüşünden ziyade enerji 

kaynaklarından pay alma arzusu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Antarktika’ya 

artan küresel ilginin temelinde enerji kaynaklarının etkisi ve Antarktika Antlaşmalar 

Sistemi’nin geleceğine yönelik yarattığı riskler analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antarktika Antlaşmalar Sistemi, Antarktika Enerji Kaynakları, Çevre 

Protokolü. 

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 8 www.aegeanconference.com 

 

ABSTRACT 

What kind of risks do Antarctica's energy resources, the status of which is established by the 

Antarctic Treaty System (ATS), pose on the functioning of the system? There have been various 

speculations about mineral resources since the beginning of the 20th century, when the claims 

of sovereignty regarding Antarctica, the fifth-largest continent with a surface area of 14 million 

square kilometers, were heavily debated. After the Antarctic Treaty was signed in 1959, studies 

of American origin in the 1970s revealed the existence of various mineral resources on the 

continent, and it was estimated that there were 45 billion barrels of oil and 115 trillion cubic 

feet of natural gas in the Ross, Weddell and Bellingshausen Seas. During this period, with the 

effect of the 1973 oil crisis, a new Middle East interpretation was made about Antarctica. In the 

2000s, the Chinese Polar Research Institute shared estimations of higher amounts of oil and 

natural gas, and it was stated that Antarctica would become a global resource treasure when all 

the World's resources were exhausted. 

Article 7 of The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty prohibits all 

activities (exploration/exploration and exploitation/operation) of Antarctic mineral resources, 

except scientific research. However, since there is no definition of which mineral exploration 

activities are scientific and which are exploratory, it is possible for scientific research parties to 

access data by which they can evaluate the Continent's potential of energy resources. Although 

it is not expected for the World to turn to the Continent's energy resources for the time being, 

due to the geographical and technological conditions, and the energy supply-demand situation 

of the World, it is considered that behind the fact that many countries bear high budgets to 

operate an increasing number of research stations in different regions of the Continent, there is 

a desire to share energy resources rather than just scientific concerns. In this study, the effect 

of energy resources on the increasing global interest in Antarctica and the risks they pose for 

the future of the Antarctic Treaty System have been analyzed. 

Keywords: Antarctic Treaty System, Antarctic Energy Resources, Environmental Protocol. 
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ÖZET 

Küresel ısınmanın etkileri ile birlikte uluslararası aktörlerin Arktik bölgesine ilgilerinde artış 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte uluslararası çıkar çatışmalarının görüldüğü geleneksel 

coğrafi bölgelerden oldukça farklı ve uzak olmasına rağmen Antarktika’ya yönelik ilgideki artış 

da dikkat çekmektedir. 19. yüzyıl ilk yarısında Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Şili, Fransa, 

İngiltere ve Norveç’in Kıta üzerindeki egemenlik iddialarının neden olduğu gerginlik, 1959 

yılında imzalanan Antarktika Antlaşması ile dondurulmuş ve Kıta, daha sonra Antarktika 

Antlaşmalar Sistemi olarak da anılacak olan modelle bilim ve barışa adanmıştır. Kıta üzerinde 

egemenlik iddiası bulunmayan, Soğuk Savaş döneminin iki öncü ülkesinden Sovyetler Birliği 

de Antarktika Antlaşmasını imzalayan ilk 12 devletten birisi olmuştur.  

Antarktika’da en fazla bilimsel araştırma istasyonuna sahip olan ülkelerden birisi olan Rusya 

Federasyonu, dünyada en geniş buzkıran gemi filosu (2020 yılında dünyanın tek ve en büyük 

nükleer enerjili buzkıran gemisini hizmete almıştır) ve Kıta’da diğer ülkelere de hizmet veren 

uçak pisti ile öne çıkmaktadır. İlki Antarktika Antlaşması imzalanmadan önce 1956 yılında ve 

en yenisi Sovyetler Birliği dağılmadan önce 1988 yılında faaliyete başlamış olan Rus araştırma 

istasyonları son dönemde teknolojik sistemlerle modernize edilmeye başlanmıştır. Rusya, ilk 

Rus Antarktik seferinin 200 ncü yılı kapsamında etkinliklerin düzenlendiği 2020 yılında, 

hidrokarbon aramalarını açık bir şekilde yürüterek köklü bir politika değişikliği sinyali 

vermiştir. Güçlü altyapısı ile birlikte son dönem dikkat çeken faaliyetleri göz önüne alındığında 

Rusya’nın Antarktika politikasında statükoyu zorlayan önemli değişiklikler olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Çalışmada, Rusya’nın son dönemde Kıta ile ilgili dikkat çeken faaliyetleri analiz edilerek, 

Antarktika politikasında gözlemlenen değişimler ve Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nin, Rusya 

tarafından olası maruz kalabileceği meydan okumalar öngörülmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Antarktika Antlaşmalar Sistemi, Hidrokarbon 

Kaynaklar, Antarktika’nın Statüsü. 
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ABSTRACT 

With the effects of global warming, an increase in international actors' interest in the Arctic 

region can be observed. Although it is quite different and far away from the geographical 

regions where international conflicts of interest are traditionally seen, the increased interest in 

Antarctica is also noteworthy. In the first half of the 19th century, with the Antarctic Treaty 

signed in 1959, the tension caused by Australia, New Zealand, Argentina, Chile, France, 

England, and Norway's claims of sovereignty over the Continent was frozen. The Continent 

was later dedicated to peace and science with a model called the Antarctic Treaty System. The 

Soviet Union, one of the two pioneering countries of the Cold War era, which did not have a 

claim of sovereignty over the continent, became one of the first 12 states to sign the Antarctic 

Treaty. 

The Russian Federation, one of the countries with the largest number of scientific research 

stations in Antarctica, also stands out with the world's largest icebreaker fleet (commissioned 

the world's biggest and only nuclear-powered icebreaker in 2020) and the airstrip that also 

serves other countries in the Continent. Russian research stations, the first of which started 

operating in 1956 before the Antarctic Treaty was signed, and the most recent one in 1988, 

before the collapse of the Soviet Union, have recently been started being modernized with 

technological systems. In 2020, when events were held as part of the 200th anniversary of the 

first Russian Antarctic expedition, Russia signaled a radical policy change by openly 

conducting hydrocarbon explorations. With its strong infrastructure and recent notable 

activities, it is evaluated that there are important changes in Russia's Antarctic policy that 

challenge the status quo. 

Keywords: The Russian Federation, Antarctic Treaty System, Hydrocarbon Resources, Status 

of Antarctica. 
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ABSTRACT 

In the conservative literature, mostly western insight and conceptual frame have been 

employed. Basic principles of conservatism reflect mostly the western values and most 

importantly western religion, namely Christianity. Given very importance of religion in 

emergence and evolution conservative ideology in the course of western history, it is consistent 

to claim that conservatisms differ in terms of religious beliefs and values. Then, different 

religious beliefs are expected to produce different conservatisms in different societies. This is 

really the case in Turkey given the Turkish conservative tradition has been mainly based on 

religious values and principles. There are no corresponding elements of some western 

conservative principles, like “human imperfection” or “property ownership”, in Turkish 

conservatism. Therefore, the idea that the basic tenets of Turkish conservatism must have some 

different principles constituted a starting point for this research. First of all, to grasp the core 

elements of Turkish conservatism, it must be comprehended the most salient differences 

between Christianity and Islam which unavoidably shape conservatisms in both parts of the 

world. In this work, Turkish and western conservatisms were examined in a systematic way and 

were tried to set forth convergence and divergence among them. Results clearly showed that; 

even though the Turkish and western conservatisms have some divergence stemming from 

religious difference, they have more commonalities than expected.    

Keywords: Conservative, Conservatism, Religion, Christianity, Islam. 
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ABSTRACT 

As in Translation Studies, Interpreting Studies witnessed both practical and methodological 

developments since the initial steps taken in the 1950s. While most studies focused on 

experimental approaches by the 1960s, the focus shifted towards a more interactive approach 

by the 1990s and 2000s, in part due to the dramatic development of the field of community 

interpreting in terms of both practice and research (Pöchhacker, 2004). Especially Cecilia 

Wadenjö’s (1998) research on community interpreting provided a new perspective in which the 

interpreter started to be perceived as an active participant undertaking different roles and 

exerting power during the interactions beyond the task of interpreting (Van de Mieeroop, 2012: 

1). As a consequence, a variety of scholars started scrutinizing the interpreters as active 

participants in different settings such as court, healthcare, or social service settings in spoken 

and sign-language interpreting (Angelelli, 2004; Wadensjö, 1998; Roy, 2000). It is also a fact 

that the perceptions of the stakeholders – or parties – is among the key aspects that define the 

interpreter’s role. With the aim of revealing the perceptions of the parties involved in the 

interpreting process, this presentation focuses on data gathered from the interviews conducted 

with 13 healthcare interpreters and questionnaires submitted to 22 medical doctors working in 

private hospitals in Turkey, which is a part of an ongoing PhD research. This study sets out to 

explore, compare, and contrast the role perceptions of interpreters and doctors. The study shows 

that even though interpreters mostly meet the doctors’ expectations in terms of role, there are 

also contradictory points where the interpreters and doctors have different expectations and 

perceptions of role in healthcare settings. The comparative analysis that this study intends to 

undertake is hoped to provide an insight into the conflicting views on role expectations and role 

perceptions that shape the healthcare interpreter’s role.   

Keywords: Role, Healthcare Interpreting, Perceptions. 
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PSYCHIC DISRUPTION IN SURREALISM AND CONTEMPORARY ART 
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ABSTRACT 

Surrealism can be regarded as a forerunner to a certain kind of expression in contemporary art, 

which deals with various settings for unconscious fantasies. When we consider the  surrealist 

engagement with the spaces that we live in and objects that we use for living, it is obvious that 

surrealist imagery refuses to quietly lie down and give in and wait to die. Instead, it very leads 

frustration for sanitation. Some problems like patriarchal family, political insuffieciencies, 

social stratifications, inequalities, injustice creates a whirlpool in the soul strife-ridden by 

conscious and unconscious, which leads dramatic performativity over daily life and tension 

between melancholy and potential rebellion. Theatrically exaggerated cases represent 

conceptional revisions of the experience of our everyday spaces and objects and, for sure, those 

revisions bring on a reality breakdown. From the late nineteenth century onwards the blurred 

and distorted demarcation between reality and the imagination has been expressed in the 

psychopathologies identified in the residents of the modern city as well as the artworks. The 

alienating conditions of modernity has brought the same symptoms such as phobias, confusion, 

vertigo, shiver, fear, negation, uncanny feeling for both the science of psychiatry and 

contemporary art. Hidden behind a façade of normality, hysteria which is a dialectic of desire 

and repression is the name of the spatial and psychic disruption that causes violent spasms for 

individuals. This study will present this surrealist preoccupation with blurring the boundaries 

between our conscious and subconscious by the recall of past and present artworks to illustrate 

the reality twisted by memory and fantasy of our lives, our spaces and our objects for living. 

Keywords: Surrealism, Contemporary Art, Alienation, Hysteria, Fantasy. 
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ABSTRACT 

The object of this study is to explore the influence of Giovanni Scognamillo’s habitus on the 

Turkish translation of Midnight Cowboy. Giovanni Scognamillo was a Turkish Levantine 

author, cinema historian, researcher, film critic, translator, instructor and an artist. He is widely 

known for his important books on Turkish cinema history such as Türk Sinema Tarihi (1998), 

Fantastik Türk Sineması (1999) and Erotik Türk Sineması (2002). He can be considered as a 

significant figure in Turkish cinema sector. Furthermore, Scognamillo is a translator and one 

of his most important translations is James Leo Herlihy’ famous novel Midnight Cowboy. After 

its publication, the novel drew attention because of its depiction of prostitution and 

homosexuality. Later, the novel was adapted into a movie which became a huge success and 

won three Academy Awards. The novel was translated into Turkish under the title of Geceyarısı 

Kovboyu and published by Milliyet Yayınları in 1970 after the release of the movie. In this 

study, the choices taken by Scognamillo during the translation process of such a scandalous 

book are analyzed within the framework of his habitus and capital by regarding the historical 

and political conditions of Turkey at that time. The concepts of habitus and capital suggested 

by Pierre Bourdieu are taken as the theoretical framework of this study. The analysis has 

displayed that Giovanni Scognamillo introduced such a pioneering book to the Turkish readers 

and literary repertoire that that his act of translation can be defined as defying even though some 

of his choices are affected by the prevailing historical, social and political environment at 

Turkey in the 1970s.   

Keywords: Giovanni Scognamillo, Habitus, Capital, Bourdieu, Midnight Cowboy, Translation. 
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ÖZET 

Fransız Rokoko üslubunun temelini oluşturduğu ve kendine özgü bir üslubu olan Art Nouveau 

(Yeni Sanat), önceki akımları kopyalamak ya da benzer olmak yerine yeni bir sanat anlayışı 

oluşturmuştur. Kendinden sonraki dönemlerde de etkisini sürdüren Art Nouveau, teknik ve 

kavram olarak farklılığını yansıtmıştır. Doğayı ana tema olarak kullanan akım, birçok özellik 

kullanmıştır. Bunlar; bitkisel bezemeler, düzensiz dalgalı çizgiler ve motiflerdir. Art Nouveau 

sanatçılarının esin kaynağı genel olarak doğa olmuştur. Bu doğrultuda sanatçı, doğada bulunan 

bir çiçekten bile etkilenmiştir. Sanatçılar, Japon sanatının betimlemesinden faydalanmış ve 

Japon sanatının en belirgin özelliği olan asimetriği de kullanmışlardır. Çiçek ve kıvrımlı 

detaylar ön plana çıkarken bir süre sonra düz çizgiler ve geometrik formlar ile kendine 

göstermiştir. Art Nouveau, İngiltere, Belçika, Fransa gibi ülkelerde çiçek ve kıvrımlı detaylar 

olarak kendini gösterirken, İskoçya ve Avusturya’da düz çizgiler ve geometrik formlar ile 

gelişim göstermiştir.  

Art Nouveua’nın Avusturyalı temsilcisi Gustav Klimt, resimlerinde kadın figürlerine ağırlık 

vermiş ve düz çizgiler, geometrik formlar ile resimde yeni tarza geçiş yapmıştır. Teknik olarak 

akademik üsluptan uzaklaşmış olan Klimt, farklı denemeler yapmıştır. Klimt kadınlar kadar 

kedileri de sevmiş, atölyesinde çıplak, yarı çıplak kadınlara ve kedilere yer vermiştir. Altın 

işlemeciliği hakkında babasından çok şey öğrenmiş ve bunu kendi yarattığı resim sanatında 

uygulamak istemiştir. Dekoratif öğelere ve süslemelere ilgisi olmuş ve kumaş ve giysi tasarımı 

da yapmıştır. Japon kültüründen etkilenmiş, ayrıntıya ve motiflerin arsından çıkan figürlere 

ilgisi artmıştır. Çıplak figürlerin üzerini örten ya da figürlerin arka planında kullandığı 

süslemeli üslup ile resim sanatında farklılık yaratan Klimt, kendinden sonra gelen birçok 

sanatçıya örnek teşkil etmiştir. Bu araştırmanın amacı, Art Nouveau’nun oluşumunu ve Gustav 

Klimt’in eserlerinde nasıl ele alındığını irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Art Nouveau, Gustav Klimt, Süsleme, Kadın Figürü. 

 

ABSTRACT 

Art Nouveau (New Art), which is the basis of the French Rococo style and has a unique style, 

has created a new understanding of art instead of copying or being similar to previous 

movements. Continuing in the following periods, Art Nouveau reflected its difference in 
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technique and concept. Using nature as the main theme, the trend has used many features. 

These; floral ornaments are irregular wavy lines and motifs. The inspiration of Art Nouveau 

artists has generally been nature. It was even influenced by a flower found in nature. Artists 

have benefited from the depiction of Japanese art and also used asymmetry, which is the most 

distinctive feature of Japanese art. While floral and curved details stand out, it is unique with 

straight lines and geometric forms after a while. Spelling flowers and curvy details such as Art 

Nouveau, England, Belgium and France show themselves, while in Scotland and Austria, they 

develop with straight lines and geometric forms. 

Gustav Klimt, the Austrian representative of Art Nouveua, focused on female figures in his 

paintings and switched to a new style in painting with straight lines and geometric forms. 

Technically, Klimt, who moved away from the academic style, made different experiments. 

Klimt loved cats as much as women, and included naked, half-naked women and cats in his 

workshop. He learned a lot about gold embroidery from his father and wanted to apply it in his 

painting art. He was interested in decorative items and ornaments, and also designed fabrics 

and clothes. The Japanese were influenced by the beginning, and his interest in details and 

figures that emerged from the motifs increased. Klimt, who is the creator of the nude figures or 

teaches the art of painting with the ornamental style used in the background of the figures, is 

the duty of setting an example for the artist who came after him. The purpose of this research 

is to examine the formation of Art Nouveau and how Gustav Klimt was screened in his works. 

Keywords: Art Nouveau, Gustav Klimt, Ornament, Woman Figure. 

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 17 www.aegeanconference.com 

 

COVID 19 PANDEMİSİNDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ DİJİTAL 

YERLİLER YARATMAYA YÖNELİK EVRİLMESİ VE ÖRNEKLERİ 

THE EVOLUTION OF PUBLIC RELATIONS PRACTICES IN THE COVID-19 

PANDEMIC TO CREATE DIGITAL NATIVE AND ITS EXAMPLES 

 

Sevinç KOÇAK 

Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

ORCID NO: 0000-0002-9503-3379 

 

Semra TÜPLEK 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Programcılığı Programı 

ORCID NO: 0000-0003-1114-5750 

 

ÖZET 

Mart 2019 tarihi itibariyle tüm dünyada etkilerinin görüldüğü Covid-19 Pandemisi ile hem 

gündelik yaşamlar hem de iş dünyasının dinamikleri büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmeye 

başlamıştır. Geleceğin dizayn edilmesine yönelik birçok buluş ve iş yapış şekillerinin hayata 

geçtiği bu dönem, dijitalleşmenin daha çok hayatımıza girmesine ve hem insanları hem de iş 

alanlarını dönüştürmeye başlamıştır. Uzun bir süredir her sektörde dijital dönem yaşanmasına 

rağmen Covid-19 Pandemisi dönemi ile dijital dönüşüm büyük bir ivme kazanmıştır.  Özellikle 

iki binli yıllardan sonra gelişen dijital olanakların içerisine doğan ve dijital çağın tüm 

imkânlarından yararlanan jenerasyon “Dijital Yerli” olarak adlandırılmaktadır. Ancak dijital 

yerli olmayan büyük bir tüketici kesimi de Covid-19 Pandemisi döneminde yüksek bir 

performans göstererek dijital yerli olma yönünde evrilmiş ya da evirilmek zorunda kalmıştır. 

Öte yandan daha geniş kitlelerin dijital yerli olarak dijitalleşmeyi hayatının her döneminde 

kullanması özellikle pandemi döneminde ve sonrasında pazarlama ve iletişim çalışmalarında 

hemen her sektörün avantajına bir müşteri ve hedef kitle profili oluşturacağı da açıkça bellidir. 

Hedef kitlelere özgü tasarlanmış mesajların, doğru zamanda, doğru kanalla iletilmesine yönelik 

çabaları kapsayan halkla ilişkiler gerek kurum ve kuruluşların gerekse kişilerin yeni şartlara, 

pazarlama dinamiklerine ve her türlü yeniliğe uyum sağlamasında en önemli iletişim 

çalışmalarından birisidir. Bu bakımdan özellikle pandemi döneminde halkla ilişkiler 

uygulamalarında dijital yerli yaratmaya yönelik her yaş grubundan ve kuşaktan potansiyel 

müşterileri kapsayan uygulamalar yaratılmış ve kullanılmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 

Pandemisi döneminde Türkiye’de her kuşaktan hedef kitle, kişi ve grupları dijital yerli olarak 

dönüştürmeye yönelik gerçekleşen farklı sektörlerden farklı halka ilişkiler uygulamaları 

incelenmiş ve tüketicilerin dijital yerli olarak evrilmesinde halkla ilişkiler uygulamalarının 

önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, İletişimi, Dijital Yerliler, Dijital İletişim, Covid-19 

Pandemisi. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 Pandemic, which has surrounded the whole world since March 2019, both daily 

lives and the dynamics of the business world have started to undergo a great change and 

transformation.In this period when many inventions and ways of doing business were realized 

for the design of the future   caused digitalization to enter our lives more and started to transform 

both people and business areas. Although there has been a digital era in every sector for a long 

time, digital transformation has gained great momentum with the Covid-19 Pandemic period. 

Especially, the generation that was born into the digital possibilities that developed after the 

2000s and benefited from all the possibilities of the digital age is called “Digital Native”. 

However, a large non-domestic digital consumer segment also demonstrated a high 

performance during the Covid-19 Pandemic period and evolved or had to evolve towards 

becoming a digital native. On the other hand, it is clearly evident that almost every sector will 

create a positive customer and target audience profile in marketing and communication 

activities, especially during the pandemic period and after the wider masses use digitalization 

in every period of their lives. Public relations, which includes efforts to deliver messages 

designed specifically for target audiences at the right time, through the right channel, is one of 

the most important communication efforts for both institutions and organizations and 

individuals to adapt to new conditions, marketing dynamics and all kinds of innovations. In this 

respect, especially during the pandemic period, applications covering potential customers from 

all age groups and generations were created and used to create digital native in public relations 

applications. In this study, in the Covid-19 Pandemic period the audience of all generations in 

Turkey, individuals and groups digital native have been studied applications of different public 

relations from different sectors realized for the conversion, and consumers in the evolving 

digital natives’ public relations has tried to explain the importance of implementation. 

Keywords: Public Relations, Communication, Digital Natives, Digital Communication, Covid-

19 Pandemic. 
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ÖZET 

Mart 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan ve halen sürmekte olan Covid-19 

Pandemisi döneminde pek çok sektör, kurum, kuruluş ve markalar, pazarlama, satış ve iletişim 

çalışmaları açısından olumsuz etkiler altında kalmış ve değişim ve dönüşümler yaşamışlardır. 

Bu çerçevede küresel markların birçoğu gerek olağanüstü koşullar nedeniyle gerekse insanların 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sosyal sorumluluk anlayışlarında ve uygulamalarında 

farklı çalışmalara yönelmişlerdir. İtibara yönelik uygulamalar, özellikle kriz dönemlerinde 

yapılan iletişim ve mesaj çalışmaları ile tüketicilerin hafızalarında ve gönüllerinde geleceğe 

yönelik olumlu izlenim yaratırken bir yandan da güçlü, güvenilir, geleceğe önem veren, gelecek 

nesillere önem veren, geleceği tasarlayan ve koruyan markalar ve kuruluşlar olduklarının altını 

çizen bir imaj yaratmayı hedeflemektedir. Covid-19 Pandemi dönemi gibi insanlığın tehdit 

altında olduğu büyük bir kriz döneminde itibara yönelik yapılacak her türlü çalışma doğal 

olarak daha da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla itibar algısının tüketiciler üzerindeki etkisi 

düşünülecek olduğunda, sosyal sorumluluk çalışmalarının bu algıyı yaratmaktaki rolü ve 

önemi, dünyaya katkıda bulunmanın derecesi ve etkisi oranında güçlü ve etkin olacaktır. Bu 

bağlamda, özellikle küresel markaların, pandemi döneminde yaptıkları sosyal sorumluluk 

anlayış ve uygulamalarındaki dönüşüm ile gerek dünyaya gerek insanlığa gerekse tüketicilerine 

daha evrensel, daha etkili ve daha odaklanmış mesajlar vermeleri açısından giriştikleri 

uygulamalar incelenmeye değer çabalardır. Küresel markaların bu çalışmaları kimi zaman itibar 

elçileri kullanmaları, kimi zaman üretimlerini kâr amaçsız gerçekleştirmeleri kimi zaman da 

kitlesel yardım kampanyaları ve Covid-19 Pandemisinin ortadan kalkmasına yönelik 

çalışmalarda bulunmaları şeklinde karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmada, küresel markaların 

Covid-19 Pandemisi döneminde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk uygulamalarındaki 

söylem ve eylem olarak değişimlerinin örnekleri derlenerek, itibar yönetiminin belli başlı 
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göstergeleri açısından incelenmiş ve toplam itibar algılarına etkilerine ilişkin tespitler 

yapılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İtibar Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Halkla İlişkiler, İletişim, Küresel 

Marka. 

 

ABSTRACT 

The whole world has been affected from the Covid-19 Pandemic since March, 2019 and it is 

still going on. Many sectors such as institutions, organizations and brands have been adversely 

affected, they have experienced changes and transformations, in terms of marketing, sales and 

communication activities. In this context most of the global brands have turned to different 

studies in their social responsibility understanding and practices, both due to extraordinary 

conditions and in order to consider the needs of people. In the name of reputation-building 

practices, messaging activities for communication in times of crisis have a positive effect on 

the minds and hearts of consumers, on the one hand, their goals are being strong, reliable, and 

to show that they give importance to future generations and that they are brands and 

organizations that design and protect the future by working forward.In a period of great crisis 

where humanity is under threat, such as the Covid-19 Pandemic, all kinds of reputational work 

becomes more important. Therefore, considering the impact of reputation perception on 

consumers, the role and importance of social responsibility efforts in creating this perception 

will bewill be as effective and powerful as contributing to the world. In this context, it is worth 

examining the practices that global brands have undertaken to give more universal, effective, 

and focused messages to both the world, humanity, and consumers with the transformation of 

their social responsibility, understanding and practices during the pandemic period. These 

efforts of global brands have appeared as sometimes using reputation ambassadors, making 

their production without profit, mass aid campaigns and efforts to eliminate the Covid-19 

Pandemic. In this study, examples of changes in the discourse and actions of global brands in 

social responsibility practices during the Covid-19 Pandemic period were compiled examined 

in terms of basic indicators of reputation management, and their effects on total reputation 

perceptions were tried to be determined. 

Keywords: Public Relations, Communication, Digital Natives, Digital Communication, Covid-

19 Pandemic. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TANRI TASAVVURU İLE DEĞER YÖNELİMLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ1 

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL 

STUDENTS IMAGE OF GOD AND THEIR VALUE ORIENTATION: A CASE STUDY OF 
YALOVA  
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ÖZET 

İnsanın yaşam serüvenine başlaması ile birlikte, aşkın bir varlığa (Tanrı'ya) inanma ihtiyacı 

onunla beraber zuhur etmiştir. Her ne kadar yaşam döngüsü içerisinde, aşkın varlığın adı 

değişiklik gösterse de insan için yeri ve ehemmiyeti hiç değişmemiştir. Son zamanlarda birçok 

bilim insanı ve araştırmacı tarafından, Tanrı tasavvuru ile değerlerin insan yaşantısı ve 

davranışlarına etkisi daha yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Buradan yola çıkarak; 

çalışmamızın temel amacı, Yalova örneği üzerinden, lise öğrenimi gören öğrencilerin Tanrı 

algısı ve değer eğilimlerini ortaya koymak, Tanrı tasavvuru-değer yönelimleri ile demografik 

değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmamızda ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada 494 kişilik örneklem grubuna Tanrı Algısı ölçeği ile Schwartz 

Değer ölçeği uygulanmıştır. Veri analiz çözümlerinde korelasyon, t-testi ve çoklu doğrusal 

regresyon kullanılmıştır. 

Çalışmamız; Tanrı algısı ve değer yönelimleri adı altında, iki başlık üzerine kurulmuştur. 

Araştırma sonuçlarına göre Tanrı algısı ve değer ilişkisinde; öğrencilerin genel Tanrı algısı 

arttıkça; güç, başarı, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyum/itaat, güvenlik ve 

dindarlık eğilimleri artmakta; hazcılık değeri azalmaktadır. Sevgi ve merhamet yönelimli Tanrı 

algısı arttıkça; güç, başarı, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyum/itaat, güvenlik, 

dindarlık ve uyarılım eğilimleri artmaktadır. Korku ve ceza yönelimli Tanrı algısı arttıkça; güç, 

hazcılık, uyarılım, dindarlık ve güvenlik değerleri azalmaktadır. Sonuçlar, Tanrı algısı, değer 

                                                           
1 Lise Öğrencilerinin Tanrı Tasavvuru İle Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği / 2020 

adlı tezden üretilmiştir. 
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yönelimleri ve Tanrı algısı değer ilişkisi konusunda alanyazında yapılmış çalışmaların 

bulgularıyla karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Din psikolojisi, Tanrı tasavvuru, değerler, değer yönelimleri, Tanrı 

tasavvuru değer ilişkisi. 

 

ABSTRACT 

At the very dawn of humankind’s adventure there arose a need to believe in a transcendent 

being (i.e.in God). The name of that transcendent entity may have changed along the way, but 

its importance and its status for humankind has never changed. Recently the influence exerted 

on human life and behaviour by the image of God and associated values has been investigated 

more intensively by a number of scientists and researchers. Taking this as the starting point, the 

main aim of the present study was touse the example of Yalova to present high school students’ 

image of God and their value biases, and to examine how their image of God and their value 

orientation related to demographic variables. Relational screening method was used in our 

study, and applied the Image of God scale and the Schwartz Value Scale to a sample group of 

494 subjects. Correlation, t-test and multiple regression were used to analyse the data. 

This study focussed on two main headings: image of God, and value orientations. The results 

of the research indicated that Imam Hatip School students’ image of God (general image of 

God, and love and compassion-oriented image of God) was higher than that of Anatolian High 

School students. The lower the level of education of the parents, the higher was the students’ 

general image of God, and their love and compassion-oriented image of God. With regard to 

their value orientations, the value to which males attached most importance was hedonism, 

while for the females it was values of self-direction, universalism, benevolence and security. 

The hedonism value was higher in the Anatolian High School students than in the Imam Hatip 

High School students. The values of strength, achievement, traditionalism, 

compliance/obedience, security and devoutness were higher in Imam Hatip High School 

students than in Anatolian High School students. The higher the mother’s level of education, 

the lower the value bias for devoutness. The higher the father’s level of education, the lower 

the orientations for devoutness, traditionalism and compliance/obedience. Looking at the 

relationship between image of God and values, the greater the students’ general image of God, 

the greater the orientation for strength, achievement, universalism, benevolence, traditionalism, 

compliance/obedience, security and devoutness, but the lower the hedonism value. The greater 

the love and compassion-oriented image of God, the higher the orientations for strength, 

achievement, universalism, benevolence, traditionalism, compliance/obedience, security, 

devoutness, and stimulation. Where the fear and punishment-oriented image of God was 

greater, the values for strength, hedonism and security were lower. The results were discussed 
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and compared with the findings of other studies in the literature on the image of God, value 

orientations, and the relationship between image of God and values.  

Keywords: Image of God, Values, Value Orientations, Relationship Between Image of God 

and Values. 
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HOMEWORK IN PRIMARY EDUCATION: THE PURPOSE AND DIFFERENT 

TREATMENT BY PARENTS, TEACHERS, AND STUDENTS 

 

Andreas DALITIS 

PhD Student, University of Cyprus, Social Studies, Department of Primary Education 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to explore the form, the extend and the aims of homework in the 

Cypriot education system, the factors that influence homework and the relationship between 

homework and student performance, with the focus on Language and Mathematics. In order to 

answer the above research questions, an exploratory-descriptive research was conducted, since 

the current literature on the above subject for Cyprus is scarce. The research method was the 

survey. The population of the study included students of the fifth and sixth grade of primary 

schools in Cyprus, their parents, and their teachers. The sample was selected with convenience 

and purposive sampling method. Participants included 290 students, 209 parents and 90 

teachers.  

The main research tool was the questionnaire, which was constructed for the above purpose. 

Quantitative data were analyzed with SPSS 20, with descriptive and inferential statistical tests. 

Qualitative data were analyzed with content analysis. The research lasted for one year and took 

place in primary schools in Cyprus.  The whole research process was based on research ethics. 

The main findings were that the frequency of homework is on daily basis, while it lasts for 

approximately 30 minutes; parents help their children to improve their performance; teachers 

check homework, which is usually like work in the classroom. It was also found that the aim of 

homework is to enable a better understanding of the lesson. In addition, it was found that 

homework is influences by the family, the student’s grades and their motives. Finally, it was 

found that homework is influenced by educational, family, personal and environmental factors.  

Hence, it is recommended to re-examine homework in order to render it beneficial for students, 

the way they think is better, since, as found in this research, there is disagreement among 

participants regarding time spent for homework, degree of parental involvement, influencing 

factors and attitudes. The contribution of this research to the academic field is related to the fact 

that it includes views and attitudes from all the stakeholders, i.e. students, teachers and parents. 

In addition, it refers to Cyprus, for which research on homework regarding primary school 

student is scarce, while no other research was found with data from the above three populations.   

Keywords: Homework, Parental Involvement, Influencing Factors. 
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REFLECTIONS ON THE REALITIES IN THE LIVES OF SOLO PARENT-

TEACHERS 

 

Arcelita J. GASPAR 

Baliwag Polytechnic College 

 

ABSTRACT 

Among the 14 million solo parents in the Philippines are a sizeable number of solo parent-

teachers. Solo parent-teachers face innumerable challenges in their lives and they hurdle these 

alone. This research sought to find how the realities in the lives of solo parent-teachers in rearing 

their children serve as inspiration for them to look at life positively. This research employed 

the qualitative methodologies of interview and observation analysis as research instruments. 

The research informants consisted of 14 public school solo parent-teachers. This study 

confirmed that the difficulties of their solo plight are not one for the faint-hearted; solo parent-

teachers providing for the financial and emotional needs of their children, supervising their 

school work and behavior, providing security with their physical presence, and being the 

constant father-/mother-figure that their children seek, and giving the best education for their 

children. They seek refuge from heaven’s grace, family, friends, and inner strength. Their love 

for their children enables them to press on with life’s challenges and live them to the fullest. 

The study recommends that principals provide support group(s) for these teachers to serve as 

an outlet for their travails, share best practices and have proper knowledge on how to improve 

their situations and their children’s. Finally, it is recommended that the teachers take care of 

themselves and do away with guilt feelings, and regret. They must continue using each 

experience, good or bad, to fulfill their aspirations, for themselves and the children. The 

researcher recommends that this study be used for future studies. 

Keywords: Solo Parent, Parent-Teacher, Education. 
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GÜLÜNMEYECEK OLANA GÜLDÜRMEK: ÇOK MU GÜZEL HAREKET? 

TO MAKE PEOPLE LAUGH AT THE ONE WHICH IS NOT LAUGHABLE:  

ARE THOSE MOVES REALLY NICE? 
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ÖZET 

Mağdurun, haklının yanında, ezileni ezene, zayıfı güçlüye karşı koruma görevi üstelenmiş 

mizah, tarih boyunca güçlü bir muhalefet aracı olmuştur. Ayrıca insanları mutlu olduklarına 

inandırmanın yollarından biri olan güldürü, kitle iletişim araçlarının ve televizyonun gelişmesi 

ile birlikte, daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmuştur. Her türlü toplumsal olay ve olgular, 

mizah konusu olabilmektedir. Buradan hareketle kadın ve erkek bedeni de öne çıkan mizah 

konularından birisidir. Ancak burada dikkat çeken, kültür endüstrisinin yarattığı “ideal kadın” 

bedeni algısına muhalif olması beklenen güldürü programlarının, bu düşünceyi “gülünmeyecek 

olana güldürmek” maksadıyla destekliyor olmasıdır. Bu bağlamda ulusal iki kanalda 

yayınlanan ve genel itibariyle muhalif bir duruş sergilediği düşünülen, “Çok Güzel Hareketler 

2” ile “Güldür Güldür” adlı komedi-eğlence programları, çalışmaya konu edilmiştir.  

Çalışma, “güldürü” adı altında “ideal” kadın bedeni algısının komedi programları aracılığıyla 

nasıl yaratıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece komedi programları evreninden, 

“Çok Güzel Hareketler 2” ile “Güldür Güldür” adlı iki program evreninden seçilen ikişer bölüm 

çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 2019-2020 yayın dönemi ile sınırlandırılan çalışmada, 

iki programdan iradi olarak seçilen dört bölüm, nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi 

referans alınarak incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan literatür taramasında, bu iki programla 

ilgili araştırmalara rastlanmış ancak burada ele alınan bağlamı ile ilgili bir çalışma 

saptanmamıştır. Bu nedenle çalışma, uzun yıllar yayınlanmaya devam eden ve geniş izleyici 

kitlesine sahip iki programın, yeterince irdelenmeyen bir alan olması açısından önem 

taşımaktadır.  

Çalışma neticesinde elde edilen bulgular göstermiştir ki; “Çok Güzel Hareketler 2” ile “Güldür 

Güldür” komedi-eğlence programlarında, kadın bedeni ile ilgili yapılan espriler, “ideal” vücut 

ölçüleri, görsel estetik, kılık-kıyafet gibi parametreler üzerinden hakim görüşü destekleyici 

yönde güldürme özelliğine sahiptir. Böylece bu çalışma ile iki programda da üzerine 

gülünmeyecek, dalga geçilmeyecek bir kadın olmak için, kültür endüstrisinin çizdiği “ideal 

kadın” özelliklerine sahip olunması gerektiği söyleminin desteklendiği ve yeniden üretildiği 

görülmüştür.   
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ABSTRACT 

Humor, which has assumed to protect the oppressed against the oppressor, the weak against the 

strong, has been a powerful tool of opposition throughout the history. Moreover; comedy, which 

is one of the ways to make people believe that they are happy, has found the opportunity to 

reach a wider audience with the development of mass media and television. All kinds of social 

events and phenomena can be the subject of humor. From this point of view, the male and 

female body is one of the prominent humor topics. However; what is striking here is that 

comedy programs, which are expected to oppose the perception of the "ideal woman" body 

created by the culture industry, support this idea with the aim of "making people laugh at the 

one which is not laughable". In this context; the comedy-entertainment programs "Çok Güzel 

Hareketler 2" and "Güldür Güldür", which are featured on two national channels and generally 

considered to have an opposing stance, have been the subjects of this study.  

The study aims at revealing how the perception of the "ideal" female body is created through 

comedy programs under the name of "comedy". Thus, two episodes from each of two programs 

named “Çok Güzel Hareketler 2” and “Güldür Güldür”, have been selected as the samples. In 

the study, which is limited to the 2019-2020 broadcast season, four chapters which have been 

chosen voluntarily from two programs have been examined by referring to discourse analysis, 

one of qualitative research methods. In the literature review on the subject, studies on these two 

programs have been encountered, but no study has been found regarding the context discussed 

here. For this reason; this study is of high importance in that two programs which have been 

broadcasting for many years and have a wide range of audience have not been adequately 

examined.  

Findings which are obtained as a result of the study have indicated that the jokes which are 

made about the female body in the comedy-entertainment programs  named “Çok Güzel 

Hareketler 2” and “Güldür Güldür” has amusing characteristics in a way that supports the 

dominant view through parameters such as "ideal" body measurements, visual aesthetics and 

dress-clothing. Thus; with the help of this study, it has been realized that both programmes 

support and reproduce the discourse which is framed by the culture industry that one should 

have the characteristics of an “ideal woman” in order not to be laughed at or mocked.   

Keywords: Çok Güzel Hareketler, Güldür Güldür, Comedy-Entertainment Programmes, 

Humor, Female. 
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ABSTRACT 

The relevance of the study arises from the need for early learning to read authentic fiction as a 

source of linguistic and cultural information. The significant discrepancy between the 

vocabulary of the A2-level student and lexis of authentic fiction in the language studied leads 

to the need to read adapted texts which, because of their simplicity, cease to meet the intellectual 

needs of students, lose the ability to carry out the mission of acquainting with the real literature, 

reduce interest in reading books in a foreign language.  

The main methods of research were the sociological and pedagogical method (observation, 

analysis, generalization of personal and collective experience) the scientific and theoretical 

method and elements of psychological analysis of students' perception the fiction text at the 

lessons of Russian as a foreign language.  

On the basis of the understanding the processes of reading and text analysis as cognitive ones 

(Boris M. Velichkovsky, Peter Tepe, Peter Swirski) the difficulties of learning to read fiction 

at the early stages of studying a foreign language have been analyzed. A system of tasks has 

been developed to help overcome the psychological difficulties of reading authentic fiction and 

methodical difficulties of fiction-reading teaching. The tasks and the proposed consistency in 

their performance are based on cognitive-pragmatic features of the artistic language perception.  

The results of the research may be of interest to the teachers of foreign languages. The system 

of tasks based on rising the cognitive efforts (from personal experience, emotional response 

involvement to identification of reader`s role in the space of the fiction text) can be used as the 

basis of a textbook on authentic fiction reading for students of philological specialties. 

Keywords: Authentic Fiction, Teaching Reading, Artistic Language Perception, Foreign 

Language. 
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ORCID ID: 0000-0002-5420-3714 

 

ÖZET 

Makale, Ahıska Türkleri literatüründe Azerbaycan ve Karabağ konusunun tarihsel bağlamını, 

içeriğini ve sanatsal özelliklerini incelemektedir.  1944 yılında tarihi memleketlerinden sürgün 

edilen Ahıska Türklerinin yerleşim yeri 1958 yılından itibaren ele alınmış ve ülkenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel hayatına katılımları dikkate alınmıştır.  Azerbaycan'da yaşayan Ahıska 

Türklerinin edebi eserleri ve yazarları hakkında bilgi verilir.  

Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri Yazarlar Birliği'nin faaliyeti tartışılıyor.  Ahıska Türk 

yazarlarının eserlerinde Azerbaycan teması, öncelikle Karabağ'ın işgali, Hocalı soykırımı 

temasının sanatsal tasviri ve ifadesi yorumlanıyor.  Ahıska Türklerinin Azerbaycan 

topraklarının kurtuluşu mücadelelerine kahramanca katılımları, Ahıska Türk şairlerinin 

eserlerinde "Tek millet- tek devlet" fikri ile yaşayan ve şehit veya gazi olan kahramanların 

yolunun yüceltilmesine örnekler verilmektedir.  

Güney Batı Kafkasya'nın Çıldır-Ahıska bölgesine antik çağlardan beri yerleşen Ahıska 

Türkleri, tarih boyunca Türk kimliklerini, etnik kültürlerini, dillerini ve İslami inançlarını 

korumuşlardır. 

Kitabi-Dede Korgud'da adı geçen Ahıska bölgesinin Türkleri, Kafkasya'nın komşu halkları, 

esasen gürcüler ve diğer Türk-İslam toplulukları ile temas halindeydiler, Anadolu ve 

Kafkasya'nın çeşitli kültürel geleneklerinin diyaloğu ve karşılıklı zenginleşmesi bu alanda 

gerçekleşti. Azerbaycan ile ilişkiler ve kültürel ilişkiler daha yakındı, aslında Ahıska, Anadolu 

ile Kafkaslar, Osmanlı ve Azerbaycan Türkçülüğünü birbirine bağlayan bir sınır bölgesiydi. 

Orta Çağ'da, Güney Kafkasya'nın çeşitli hanedanlar tarafından yönetildiği ve Ahıska'nın 

Osmanlı İmparatorluğu'na katılmasının ardından Azerbaycan ve Ahıska Türklerinin manevi 

birliği ve kültürel bağları devam etti. 19. yüzyılın başından itibaren Rusya İmparatorluğu'nun 

Güney Kafkasya'ya doğru ilerlemesi ve Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel merkezlerinin işgali, 

anavatanları olan Ahıska Türkleri tarafından gönül yarasıyla karşılanmıştır. Ahıska'nın 

Altungala-Kobliyan bölgesinden şair Çarkazoğlu, Azerbaycan yerleşimlerinin işgaline ve 

Çarlık ordularının Tiflis (Tiflis) ve Ahıska'ya yaklaşmasına sert tepki gösterdi. 
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Ahiksa ve Kuzey Azerbaycan'ın Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilmesinden sonra Kafkas 

Türkleri tarihinde yeni ve karmaşık bir dönem başladı. 1828 Rus-Osmanlı Savaşı'ndan sonra, 

Ahıska paşalıklarının çoğu Rusya'ya katıldıktan sonra Ahıska Türklerine karşı gerici bir 

imparatorluk politikası izleniyor. Pek çok Türk Osmanlı İmparatorluğu'na göç etmek zorunda 

kaldı ve Ahıska toprakları büyük ölçüde Ermenileşmeye başladı. 

Ahıska Türklerinin Azerbaycan ve Karabağ üzerine yaptıkları çalışmalarla ilgili makalede 

verilen analiz ve genellemeler, bu konuda ileride yapılacak araştırmalar için belirli bir temel 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Karabağ, Vatanseverlik Savaşı, Ahıska, Ahıska Türkleri, 

Ahıska Edebiyatı, Türk Şiiri, Türk Edebiyatı. 

 

ABSTRACT 

The article examines the historical context, content and artistic features of Azerbaijan and 

Karabakh in the literature of Meskhetian Turks. The settlement of the Meskhetian Turks, who 

were exiled from their historical homeland in 1944, has been handled since 1958 and their 

participation in the economic, social and cultural life of the country has been taken into account. 

Information is given about the literary works and writers of Meskhetian Turks living in 

Azerbaijan. 

The activity of the Writers Union of Meskhetian Turks living in Azerbaijan is discussed. In the 

works of Meskhetian Turkish writers, the theme of Azerbaijan, primarily the occupation of 

Karabakh and the artistic depiction and expression of the Khojaly genocide theme are 

interpreted. The heroic participation of the Meskhetian Turks in the struggle for the liberation 

of the Azerbaijani lands, in the works of the Meskhetian Turkish poets, are examples of the 

glorification of the path of the heroes who lived with the idea of "One nation - one state" and 

who were martyrs or veterans. 

The Meskhetian Turks, who settled in the Çıldır-Ahıska region of the South West Caucasus 

since ancient times, have preserved their Turkish identity, ethnic culture, language and Islamic 

beliefs throughout history. 

The Turks of the Meskhetian region, which is still mentioned in Kitabi-Dede Korgud, were in 

contact with the neighboring peoples of the Caucasus, mainly Georgians and other Turkish-

Islamic communities, the dialogue and mutual enrichment of the various cultural traditions of 

Anatolia and the Caucasus took place in this area. Relations and cultural relations with 

Azerbaijan were closer, in fact, Ahiska was a border region connecting Anatolia and the 

Caucasus, Ottoman and Azerbaijani Turkism. In the Middle Ages, the spiritual unity and 

cultural ties of Azerbaijan and Meskhetian Turks continued after the Southern Caucasus was 

ruled by various dynasties and Meskhetia joined the Ottoman Empire. From the beginning of 
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the 19th century, the advance of the Russian Empire towards the South Caucasus and the 

occupation of the historical and cultural centers of Azerbaijan were welcomed by the 

Meskhetian Turks, who were their homeland. Poet Çarkazoğlu from the Altungala-Kobliyan 

region of Ahıska reacted strongly to the occupation of the Azerbaijani settlements and the 

approach of the Tsarist armies to Tbilisi (Tbilisi) and Ahıska. 

After the occupation of Ahiksa and Northern Azerbaijan by the Russian Empire, a new and 

complex period began in the history of the Caucasian Turks.  After the Russo-Ottoman War of 

1828, after most of the Meskhetian pashalik joined Russia, a reactionary empire policy was 

followed against the Meskhetian Turks. Many Turks had to migrate to the Ottoman Empire and 

the lands of Meskhetia began to be largely Armenian. 

The analysis and generalizations given in the article about the studies of Meskhetian Turks on 

Azerbaijan and Karabakh constitute a certain basis for future research on this subject. 

Keywords: Azerbaijan, Karabakh, Patriotic War, Ahıska, Meskhetian Turks, Ahıska 

Literature, Turkish Poetry, Turkish Literature. 
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OCCUPYING THE NICHE IN THE INTRODUCTORY PARTS OF ENGLISH 

PSYCHOLOGY THESES 
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Dr., Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, ELT Department 

ORCID NO: 0000-0002-8619-5026 

 

ABSTRACT 

In the literature, studies carried out on academic genres have shown that rhetorical actions 

scholars followed have seemingly varied to the contexts in which context-bound discourse 

practices are put into.  In this regard, researchers point out that, for authors, shaping their 

discursive practices to the norms of discourses scientifically holding the power is apparently a 

strategy followed for wider recognition. Generally, English texts structured both by native and 

non-native speakers have been found rhetorically more complex than the local ones. In this 

paper, the researcher intended to analyse comparatively rhetorical categories in the introductory 

parts of 30 master theses written in English by Turkish researchers and 30 master theses by 

native speakers of English in the field of Psychology published between 2015-2020. The 

dissertations by Turkish academics were retrieved from Council of Higher Education Thesis 

Center while the corpus by native speakers were collected from ProQuest Database ProQuest 

Dissertations & Theses Global by caring the comporable corpora criteria (Connor, 2002). Thus, 

Move 3 -Occupying the Niche- in Swales CARS Model (2004) was sought within introductory 

parts in order to explore how authors in the same field but different contexts deal with 

publicizing the significance and value of their study, so the texts were coded by two raters on 

the basis of the steps fixed in Move 3. Raters firstly independently coded the steps and then 

ratings were compared for inter-rater reliability check: the percentage of agreement across raters 

calculated was 91.05%.  The analyses show that, despite small number of differences in 

frequency between two corpora, Move 3 is equally and frequently operated in introductory parts 

of psychology master theses by both Turkish academic and native speakers of English. 

Specifically, the most frequent steps in both corpora are announcing present research and 

followingly research questions/hypotheses whereas no data were found regarding the steps of 

“announcing principal outcomes” and “outlining the structure of the study” in theses. As to 

stating the value of research, it was observed that, although the rate of occurence of the step is 

higher in the corpus by native speakers of English, Turkish researchers frequently stated the 

value of their study in the intrroductions of their master theses.  

Keywords: Genre Analysis, Theses’ Introductory Parts, Occupying the Niche, Psychology, 

Linguistics 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE AND STIGMATIZING 

ATTITUDE OF GHANAIANS AND NIGERIANS TOWARDS COVID-19 

SURVIVORS 

 

Emmanuel LAMPTEY 

Institute of Life and Earth Sciences (Including Health and Agriculture), Pan African University, University of 

Ibadan, Nigeria. 

 

ABSTRACT 

In Africa, COVID-19 associated stigmatization still remains the contextual factor that poses a 

challenge for the mitigation and suppression of COVID-19 spread, especially among the 

illiterate populations. This comparative study was therefore conducted to assess the knowledge 

and willingness of Ghanaians and Nigerians to associate with COVID-19 survivors.  

A cross-sectional study was conducted to collect information from 290 Ghanaian and 220 

Nigerian nationals aged 18 years and above between 11th July-30th October, 2020. An 

electronic-based questionnaire was developed to collect information on the public. The data 

were analyzed with SPSS v 22 and factors influencing knowledge and willingness to associate 

with COVID-19 survivors were identified using chi-square and logistic regression at p=0.05.  

The mean age of all participants was 26.18(SD=6.87), about 75% of the Ghanaians and 81.8% 

of Nigerians were within 25-34 years of age. Ghanaians were more knowledgeable about 

COVID-19, 230(79.3%) compared with Nigerians 60(27.3%) while high stigmatizing attitude 

was dominant among Nigerians 140(73.7) than Ghanaian 50 (26.3). While age significantly 

increased knowledge [OR: 2.83(1.461,5.495), p=0.002] and deceased stigmatizing attitude 

[OR: 0.35(0.182,0.684), p=0.002] in Ghana, it wasn’t significant in Nigeria. In both countries, 

religious affiliation and education were not statistically associated with knowledge and 

stigmatizing attitude.  

The overall response to the knowledge and willingness of the studied participants to associate 

with COVID-19 survivors were fairly adequate and welcoming for their integration into normal 

living. Stakeholders should embark on COVID-19 stigmatization campaigns through a timely 

online update, van mobilization and mass media broadcasting aimed at stopping and preventing 

further stigma surrounding infected and recovered persons.  

Keywords: COVID-19, Knowledge, Stigmatization, Ghanaians, Nigerians.
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MIDSUMMER RITUALS COMPARATIVE READINGS 

 

Iosefina BLAZSANI-BATTO 

Dr., Azerbaijan University of Languages, Faculty of International Relations and Regional Studies, Department of 

Foreign Languages 

 

ABSTRACT 

The goal of my presentation is to investigate the phenomenon of the summer solstice as a 

dynamic process within communities. The approach imagines a life cycle. Thus, the first sets 

of significances have a starting point in mythology. Next, the collectivity metamorphoses mark 

the foundation of the Sânziene ritual within folk practices. As a result of changing individual 

expectation, the symbol of summer solstice gains aesthetic values through literature, added to 

the common collective ones. The aesthetic perspective illustrates the process of conversion of 

models through individual effort. Dynamic cultural elements regarding the summer solstice are 

seen therefore as a process, with elements of continuity and discontinuity.  

Methodologically, the diachronic perspective, used in this exegesis to illustrate comparatively 

the collective and individual transfigurations, is complemented by the synchronous one, 

through observation and description of cultural events in a well defined spatial and temporal 

context. 

Due to celebration both of the Moon and the Sun, the semantics of the summer solstice myth is 

larger and permits the (re)creation of the cosmic androgyny previous to the moment of being. 

Therefore, it represents a fertile theme for fiction. The panel of symbols reveals an endless way 

of interpreting the meaning and allows new significances to increase.  

In conclusion, the present approach illustrates the complex phenomenon of summer solstice 

symbolism, with its implications in important social-ritual moments in individual’s life. It 

spotlights the way the people revive themselves within cultural dynamics and the analysis 

reveals the specific contexts generated by groups or individuals. 

Keywords: Midsummer, Ritual, Sânziana, Solar Deity. 
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ТЕМА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

RUSYA EDEBİYATINDA KAFKASYA SAVAŞI KONUSU 

THE ISSUE OF THE CAUCASIAN WAR IN RUSSIAN LITERATURE 

 

Leyla MANSUROVA 

Dr., Bakü Devlet Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi 

 

АННОТАЦИЯ 

С конца 18 века Россия начала активно продвигаться в сторону Кавказа. Этот процесс, 

сопровождался, имевшим  влияние в этих областях Османской  империей и 

сопротивлением Ирана,  которое приводит к столкновениям как с этими государствами, 

так и с народами Кавказа. На Южном и Северном Кавказе, включая Азербайджан, 

Дагестан, Чечню, побережье Черного моря и даже Грузию периодически происходили 

военные противостояния, осуществлялись ожесточенные вооруженные столкновения 

против российской интервенции. В силу исторических, политических и географических 

факторов крупномасштабные военные действия на Южном Кавказе не были 

продолжительными. Однако, несмотря на это, вооруженные конфликты на Северном 

Кавказе продолжались до середины 1860-х годов. 

Кавказская война, по сравнению с войнами, которые вела Российская Империя с 

державами от Дальнего Востока до Центральной Европы, включая  Османскую 

империю, Иран, Францию, Германию и Японию, отличается своей длительностью, 

трагедией человеческих судеб, политической и психологической сложностью. Значение 

этой войны в том, что такое могущественное государство, как Россия, обладающее 

огромными военно-экономическими и социально-политическими ресурсами, 

определяющая политический образ и историю мира, вела, длившуюся десятилетиями 

войну с малочисленными горцами, сделала ее предметом многих исторических, 

философских, политических, культурных исследований и произведений искусства. 

В своей статье мы будем ссылаться на монографию Тамиллы Алиевой «Кавказский 

пленник. Кавказская война в русской литературе». Тема Кавказской войны в этом 

исследовании прослеживается во всех периодах ее становления и развития, начиная с 

XIX века до наших дней, где используются и детально анализируются архивные 

документы и художественные тексты.  

Основной целью нашего исследования – показать как горские мусульманские народы 

Кавказа, Азербайджана, Турции были вовлечены или  непосредственно участвовали в 

этой многолетней войне и многовековое отражение исторических событий в 

художественной литературе, гуманистические идеи в произведениях ведущих писателей 

и ценные исследования духовных связей между народами. 
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ÖZET 

18. yüzyılın sonundan itibaren Rusya aktif olarak Kafkasya'ya doğru hareket etmeye başladı.  

Bu sürece, bu bölgelerde nüfuz sahibi olan Osmanlı İmparatorluğu ve hem bu devletlerle hem 

de Kafkas halkları ile çatışmalara yol açan İran direnişi eşlik etti. Azerbaycan, Dağıstan, 

Çeçenya, Karadeniz sahili ve hatta Gürcistan dahil olmak üzere Güney ve Kuzey Kafkasya'da 

periyodik olarak askeri çatışmalar yaşandı ve Rus müdahalesine karşı şiddetli silahlı çatışmalar 

yapıldı. Tarihsel, siyasi ve coğrafi faktörler nedeniyle Güney Kafkasya'daki büyük çaplı askeri 

operasyonlar uzun sürmedi. Ancak buna rağmen Kuzey Kafkasya'daki silahlı çatışmalar 

1860'ların ortalarına kadar devam etti. 

Kafkas Savaşı, Rusya İmparatorluğu'nun Uzak Doğu'dan Orta Avrupa'ya Osmanlı 

İmparatorluğu, İran, Fransa, Almanya ve Japonya dahil güçlere karşı yürüttüğü savaşlarla 

karşılaştırıldığında, süresi, insan kaderinin trajedisi, politik ve psikolojik karmaşıklığı 

bakımından farklılık gösterir. Bu savaşın önemi, Rusya gibi muazzam askeri-ekonomik ve 

sosyo-politik kaynaklara sahip, dünyanın siyasi imajını ve tarihini tanımlayan güçlü bir 

devletin, küçük dağcılarla on yıllarca süren bir savaş yürütmesinde yatmaktadır. Birçok tarihi, 

felsefi, politik, kültürel çalışmanın ve sanat eserinin konusu olmuştur. 

Makalemizde Tamilla Aliyeva'nın “Kafkas esiri Kafkasiya savaşları Rus edebiyatında” adlı 

monografisine atıfta bulunacağız. Bu çalışmada Kafkas Savaşı teması, arşiv belgelerinin ve 

edebi metinlerin kullanıldığı ve ayrıntılı olarak incelendiği 19. yüzyıldan günümüze kadar 

oluşumunun ve gelişiminin tüm dönemlerinde izlenir. 

Çalışmamızın temel amacı, Kafkasya, Azerbaycan ve Türkiye'deki dağlı Müslüman halklarının 

bu uzun soluklu savaşa nasıl dahil olduklarını veya doğrudan katıldığını ve tarihi olayların 

asırlardır kurgudaki yansımalarını, insancıl fikirlerin eserlerinde göstermektir. Önde gelen 

yazarlar ve halklar arasındaki manevi bağlar üzerine değerli araştırmalar ve tarihsel olayların 

kurgudaki asırlık yansıması, önde gelen yazarların eserlerindeki hümanist fikirler ve insanlar 

arasındaki manevi bağlar üzerine değerli araştırmalar. 

Anahtar sözcükler: Kafkasya, Savaş, Edebiyat, Dağlı Halkları, Tarihi Olaylar. 

 

ABSTRACT 

From the end of the 18th century, Russia began to move actively to the Caucasus.  This process 

was accompanied by the Ottoman Empire, which dominated these regions, and the Iranian 

resistance, which led to conflicts with both these states and the Caucasian peoples.  There were 

periodic military clashes in the South and North Caucasus, including Azerbaijan, Dagestan, 
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Chechnya, the Black Sea coast and even Georgia, violent armed clashes against Russian 

intervention.  Large-scale military operations in the South Caucasus did not last long due to 

historical, political and geographical factors.  However, armed conflicts in the North Caucasus 

continued until the mid-1860s. 

The Caucasus War differs in its duration, the tragedy of human destiny, and its political and 

psychological complexity, compared to the Russian Empire's wars from the Far East to Central 

Europe against powers including the Ottoman Empire, Iran, France, Germany and Japan.  The 

significance of this war lies in the decades-long war with small mountaineers, a powerful state 

with enormous military-economic and socio-political resources, defining the political image 

and history of the world, such as Russia, is the subject of many historical, philosophical, 

political, cultural studies and works of art.  has happened. 

In our article, Tamilla Aliyeva's “Caucasian prisoner.  We will refer to his monograph 

"Caucasus wars in Russian literature".  In this study, the theme of the Caucasian War is followed 

in all periods of its formation and development from the 19th century, when archive documents 

and literary texts were used and analyzed in detail. 

The main purpose of our study, the Caucasus, Azerbaijan and how they are included in this 

protracted war, the Muslim population in Turkey Highlander directly involved or that the 

reflections in fiction and historical events over the centuries, is to show the works of humanistic 

ideas.  Valuable research on the spiritual bonds between leading authors and peoples, and 

valuable research on the centuries-old reflection of historical events in fiction, the humanist 

ideas in the works of leading authors, and the spiritual bonds between people. 

Keywords: Caucasus, War, Literature, Mountain Peoples, Historical Events. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ “XƏMSƏ”SİNDƏ ZAMAN MÜNASİBƏTLƏRİNİN İFADƏ 

OLUNMASINDA SİFƏTLƏRİN ROLU 

THE ROLE OF ADJECTIVES IN DESCRIPTION OF SENSE OF TIME IN “KHAMSA” 

BY NIZAMI GANJAVI 

 

Əsədullayeva Pərvin Akif qızı 

AMEA-nın akad.Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “İran filologiyası” şöbəsinin dissertantı  

 

ÖZET 

Zaman münasibətlərinin ifadə olunmasında çıxış edən vasitələrdən biri də sifətlərdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, sifətlər digər nitq hissələri kimi (isim, zərf, feil) zaman münasibətlərinin 

ifadə olunmasında fəal deyil, lakin elə sifət növləri vardır ki, onlar bu və ya digər şəkildə zaman 

məfhumu ilə əlaqəlidir. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, sifətin mənaca növləri, semantik 

xüsusiyyətləri fars dilçiliyində geniş şəkildə işlənilməmişdir. Halbuki sifət, geniş mənada 

təyinin semantik-qrammatik xüsusiyyətlərinin araşdırılması bir çox məsələlərin üzə 

çıxarılmasına və həllinə səbəb ola bilər.  

Fars dilçiliyində sifətlərin mənaca əsasən aşağıdakı növlərini qeyd edirlər: 

Sadə sifətlər (sefat-e sade) 

İndiki zaman (feli) sifətləri – sefat-e faeli (subyektiv sifət) 

Keçmiş zaman (feli) sifətləri – sefat-e məfuli (obyekt sifəti) 

Nisbi sifətlər – sefat-e nesbi 

Layiqlik ifadə edən sifətlər – sefat-e liyaqət. 

Sadə sifətlər təyin olunanın yalnız keyfiyyətini və xüsusiyyətin ifadə edir (nisbilik, faillik, 

məfulluq olmadan). Faili sifət ismin təsvirindən əlavə işin icraçısına da işarə edir. Məfuli sifət 

(keçmiş zaman feli sifəti) məfulluğu olan sifətdir, yəni iş onun üzərində icra olunmuşdur. Nisbi 

sifətlər şəxsə, məkana və ya əşyaya aid edilən sifətlərdir və bu növ sifətlər daha çox “i, in, ine, 

ha-ye bəyan-e hərəkət, ane, ani, çi” sonşəkilçilərinin isim, sifət və nadir hallarda əvəzliyin 

sonuna artırmaqla düzəlir və onlardan bəziləri isim kimi işlənir. Layiqlik ifadə edən sifətlər 

təyin olunanın layiqliyini ifadə edən sifətlərdir və bu növ sifətlər məsdər formasının sonuna “i” 

şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir.  

Bu sifətlərdən, demək olar ki, hamısının bu və ya digər şəkildə zaman məfhumu ilə əlaqəsi 

vardır. Sifətlərin zaman məfhumu ilə əlaqəsinin olması o demək deyildir ki, onlar bilavasitə 

zaman ifadə edir və ya başqa sözlə desək, bu sifətlər zaman münasibətlərinin əsas qrammatik 

forması və ya vasitəsidir. Sadəcə olaraq bu sifətlərin leksik mənası onları zaman 

münasibətlərinin ifadəçisinə çevirir, başqa sözlə, sifətlər təyin etdikləri sözü müxtəlif 
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cəhətlərinə görə təsvir edir (feli sifətlər bu qrupa aid deyil) və zaman burada ikinci və ya üçüncü 

dərəcəli kateqoriya kimi çıxış edir. Lakin elə sifətlər də vardır ki, onların bilavasitə zamana 

görə təyin etdikləri sözü təsvir və bu funksiyada daha çox zaman mənalı sözlərdən əmələ gələn 

sifətlər çıxış edir. 

Anahtar kelimeler: Xəmsə, Zaman,  Leksik Üsul,  Sifət, Etimologiya. 

 

ABSTRACT 

Adjectives are one of the means expressing sense of time. Worth to note, adjectives are not 

active in expressing time as other parts of speech as noun, adverb and verb, nevertheless, 

there are some types of adjectives somehow related to sense of time. Generally speaking, 

semantic types and aspects of adjectives have not been widely researched in Persian 

linguistics. Whereas, the extensive research of semantic-grammatical features of attributes 

may lead to exposing and solving of numerous subjects. 

In Persian linguistics there are following semantic types of adjectives: 

sefat-e sade 

sefat-e faeli (opinion adjectives) 

sefat-e məfuli (fact adjectives) 

sefat-e nesbi 

sefat-e liyaqət.  

Sefat-e sade express only quality and feature of described word. (without expression of sefat-e 

nesbi, sefat-e məfuli and sefat-e faeli ). Besides describing of noun, sefat-e faeli indicates the 

performer of subject as well.  

Sefat-e məfuli is adjective on which the subject is acted upon. Sefat-e nesbi 

identify person, location or object and adjectives of this type formed mostly by adding suffixes 

‘i, in, ine, ha-ye bəyan-e hərəkət, ane, ani, çi’ to the ending of nouns, adjectives and rarely 

pronouns and some of them are used as nouns. Sefat-e liyaqət express worthiness of adjectives 

and this type of adjectives is formed by adding ‘i’ to the ending of infinitive.   

adjectives and concept of time does not mean that adjective directly expresses time or these 

adjectives are the main grammatical form or option of sense of time. Lexical meaning of these 

adjectives turns them into expressers of sense of time, in other words, adjectives identify words 

by various attributes (Participles don’t belong to this group) and time acts here in secondary or 

tertiary categories. However, there are some adjectives that defines words with direct 

expression, related on time concept and this feature is more relevant to adjectives formed from 

words with sense of time.  

Keywords: Khamsa, Time,  Lexical Approach, Adjective, Etymology. 
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KONAKLAMA VERGİSİNE İLİŞKİN HİZMET ALANLARA YÖNELİK NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

A QUALITATIVE STUDY FOR SERVICE RECEIVERS ON ACCOMMODATION 

TAXATION 

İnci SANDALCI 

Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye 

Dr., Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Public Finance 

ORCID NO: 0000-0003-4995-8482 

 

ÖZET 

Konaklama vergisi çeşitli ülkelerde konaklama hizmetlerinden alınan bir vergidir. Özellikle son 

zamanlarda birçok ülke bu vergiyi farklı oran ve yapılarda turizmin canlanması, bölgenin 

gelişmesi ve doğal ve kültürel değerlerin korunması gibi amaçlarla uygulamaya koymuştur. 

Dünya üzerinde birçok ülkede uygulanmakta olan konaklama vergisi Türkiye’de de 2019’da 

yapılan düzenlemeyle vergi mevzuatına dahil olmuştur. Uygulaması 1 Ocak 2022’den sonra 

olacak olan vergi ile gecelik konaklama hizmet sunumu vergiye tabi hale gelmiştir. Buna göre 

verginin konusuna giren konaklama hizmetlerinden yararlananlar bu vergiyi ödemekle 

yükümlü kılınmışlardır. Bu çalışmanın amacı konaklama hizmetleri üzerine gecelik kişi başına 

getirilen konaklama vergisi hakkında söz konusu hizmeti alan bireylerin görüşlerinin 

belirlenmesidir. Veri toplama aracı olarak derinlemesine görüşme yöntemi kullanıldığı 

araştırmada, verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu TR33 Bölgesinde (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) ikamet eden 57 

birey oluşturmaktadır. Derinlemesine görüşme sonucunda katılımcıların sorulara verdikleri 

cevaplardan yola çıkarak fiyat, çevre/alışkanlık, turizm, tatil ve vergi olmak üzere 5 tema 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların konaklama vergisinin gelir seviyesi yüksek, 

veya yabancı turistlerden alınması gerektiğini düşündüklerine ulaşılmıştır. Konaklama vergisi 

nedeniyle bireylerin bir kısmının tatil tercihlerinde değişikliğe gidecekleri ve bu durumun 

özellikle iç turizmi olumsuz etkileyeceğine ilişkin ifadeleri de ulaşılan bir diğer sonuçtur. 

Ayrıca bireyler konaklama vergisinin çeşitli yollarla işletmeler tarafından kendilerini 

yansıtılmasının önlenmesini ifade etmektedirler. 

Anahtar Sözcükler: Vergi, Konaklama vergisi, Nitel araştırma. 

 

ABSTRACT 

Accommodation tax is a tax levied on accommodation services in various countries. Especially 

recently, many countries have implemented this tax at different rates and structures for the 

purposes of reviving tourism, the development of the region and the protection of natural and 

cultural values. Accommodation tax, which is applied in many countries around the world, has 

also been included in the tax legislation with the regulation made in Turkey in 2019. With the 
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tax, which will be implemented after January 1, 2022, overnight accommodation service 

provision has become taxable. Accordingly, those who benefit from the accommodation 

services subject to the tax are obliged to pay this tax. The aim of this study is to determine the 

opinions of individuals who receive the said service about the accommodation tax per person 

per night on accommodation services. In this study with in-depth interview method as data 

collection tool, descriptive analyses techniques were used to analyze the data. The study group 

of the study consists of 57 individuals residing in TR33 Region (Manisa, Afyonkarahisar, 

Kütahya, Uşak). As a result of the in-depth interview, based on the answers given by the 

participants, five themes were determined: price, environment / habit, tourism, vacation and 

tax. As a result of the research, it was found that the participants thought that the lodging tax 

should be collected from high income or foreign tourists. Another result is that some individuals 

will change their holiday preferences due to the accommodation tax and that this situation will 

affect domestic tourism negatively. In addition, individuals express that the lodging tax is 

prevented from being reflected by businesses in various ways. 

Keywords: Tax, Accommodation tax, Qualitative research. 
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ÖZET 

Dijital ekonomik faaliyetlerden gelir elde eden çokuluslu şirketlerin gelir elde ettiği ülkede 

önemli bir fiziki varlığının bulunmasına ihtiyaç duyulmaması, yürütülen ekonomik faaliyetlerin 

tamamen dijital ortamda yapılması, tüm ülkelerin dijital ekonomik alanda yaşanan hızlı 

gelişmelere aynı hızda yanıt verememesi gibi  nedenlerle, program ve taslaklar hazırlansa da, 

hali hazırda tüm dünyada uygulanan ortak bir vergilendirme rejimi bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte bu program ve taslaklar ışığında bazı ülkeler Dijital ekonomik faaliyetlerden elde edilen 

hasılatı vergilendirmek için idari ve yasal çalışmalar yürütmekte ve uygulamaya koymaktadır. 

Son yıllarda dijital hizmet sektörünün hızlı ve sürekli gelişimine aynı hızda ve süreklilikte yanıt 

verebilen birçok ülke idari ve yasal düzenlemeler yaparak dijital hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren şirketleri farklı oran ve tarifelerde vergilendirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

Türkiye de bu alanda dijital hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin vergilendirilmesine 

yönelik 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yasal süreci tamamlamış ve 

uygulamaya koymuştur. 

Türkiye’de uygulanmaya başlanan ve Dijital ekonominin vergilendirilmesi yönünde oldukça 

kapsamlı bir yapı arz eden ve vergi kaybını bir ölçüde vergide rekabet, adalet ve genelliği 

sağlayarak önlemeyi amaç edinen Dijital Hizmet vergisine ilişkin toplum algısı çalışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Dijital Hizmet Vergisine ilişkin toplum algısını 

ölçmek amacıyla bilgi, belge ve haber paylaşımı yoğun olan ve toplumun önemli bir kesimi 

tarafından en çok kullanılan sosyal medya platformundan biri olan twitter’da yer alan çevrimiçi 

okuyucu yorumları veri olarak alınmıştır. 24.10.2019 ile 28.08.2020 tarihleri arasında 

kullanıcıların atmış oldukları tweetlerlerden oluşan veriler doküman incelemesi yoluyla elde 
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edilmiş ve araştırma verileri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Sonuç itibariyle içerik 

analizi tekniği ile çözümlenen verilerden yola çıkarak vergi, kamu harcamaları, güven, adalet 

ve fiyat artışı başlıkları altında 5 farklı temaya ulaşılmıştır. Buna göre söz konusu vergiye 

destek verenler genel olarak vergilemede adalet ve rekabette eşitlik oluşturacağı üzerinde 

durmaktadır. Vergiye tepki verenlerin üzerinde durdukları hususlar ise genel itibariyle vergi 

yükünü arttıracağı ve uygulanmasının zorluklar içereceğidir. Ayrıca kamu idaresinden söz 

konusu verginin hizmet sağlayıcı şirketler üzerinde kalması için düzenlemeler yapılması talep 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Hizmet Vergisi, Doküman Analiz Yöntemi, İçerik Analiz Tekniği 

 

ABSTRACT 

Although programs and drafts are prepared due to reasons such as the fact that multinational 

companies that generate revenue from digital economic activities do not need to have an 

important physical presence in the country where they generate income, the economic activities 

carried out in a completely digital environment, and not all countries respond to the rapid 

developments in the digital economic field at the same rate. There is currently no common 

taxation regime applied all over the world. However, in the light of these programs and drafts, 

some countries carry out and implement administrative and legal studies to tax revenue from 

digital economic activities. 

In recent years, many countries that have been able to respond to the rapid and continuous 

development of the digital service sector at the same speed and continuity have made 

administrative and legal arrangements and carried out studies to tax the companies operating in 

the digital service sector at different rates and tariffs. Turkey also has completed the legal 

process with the 7193 numbered Law on the Digital Service Tax With Some Laws and 375 

numbered Law on Amendments to the Decree on the taxation of companies operating in the 

digital services industry in this area and has been put into practice. 

It is implemented in Turkey and a fairly comprehensive structure supplying and competitive 

tax loss on a measure to tax the direction of taxing the digital economy, justice and aims to 

prevent allowing the generality of the society for the digital service tax perceptions are the 

subject of the study. In this context, online reader comments on Twitter, which is one of the 

most widely used social media platforms by which a large part of the society is used, are taken 

as data in order to measure the public perception of Digital Service Tax. Between 24.10.2019 

and 28.08.2020, the data of the tweets taken by the users were obtained through document 

analysis and the research data were analyzed by content analysis technique. As a result, based 

on the data analyzed by content analysis technique, tax, public expenditures, trust, justice and 

price increase were determined under 5 different themes. Accordingly, tax supporters generally 

emphasize that taxation will create justice and equality in competition. On the other hand, the 
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issues that tax responders emphasize will increase the tax burden in general and their 

implementation will involve difficulties. In addition, the public administration is required to 

make arrangements for the said tax to remain on the service provider companies. 

Keywords: Digital Service Tax, Document Analysis Method, Content Analysis Technique. 
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EVALUATION OF CAPITAL STIPULATION IN THE CORPORATIVE WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE CAPITAL MAINTENANCE PRINCIPLE 
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Dr. Lecturer, Anadolu University, Vocational School of Justice 

ORCID ID: 0000-0002-9970-6075 

 

ÖZET 

Sermaye koyma borcu, anonim ortaklıklarda asli edim yükümüdür. Bu açıdan sermaye koyma 

borcu, ortaklık sözleşmesinin tipini belirleyen ve onu diğer sözleşmelerden ayırt eden olmazsa 

olmaz bir unsurdur. Anonim ortaklık bir sermaye ortaklığı olduğundan, sermaye koyma 

borcunun içeriği ve ortaklığa nasıl getirileceği önem taşımaktadır. TTK 127’de kanunda aksine 

düzenleme olmadıkça ticaret ortaklıklarına getirilebilecek sermaye türleri, örnekseyici olarak 

sayılmıştır. Söz konusu düzenlemenin ikinci fıkrasında ise kanunda aksine düzenleme olan 

istisnai haller belirtilmiştir. Bu istisnalardan biri olan anonim ortaklığa ilişkin TTK 342/1’de 

ise anonim ortaklığa ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları sayılmış; hizmet 

edimlerinin, kişisel emeğin, ticari itibarın ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak kabul 

edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca TTK 342/1’ye göre ayni sermaye olarak kabul 

edilebilecek malvarlığı unsurlarının üzerinde sınırlı bir ayni hak, haciz veya bir tedbirin 

bulunmaması gerekmektedir. Kanun koyucunun anonim ortaklığa getirilecek sermaye 

bakımından bu tarz bir düzenlemeye gitmesinin başlıca nedeni, bu tür ortaklıklarda sermayenin 

korunması ilkesinin hâkim olmasıdır. Zira anonim ortaklıklarda ortakların ortaklık 

alacaklılarına karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla ortaklık 

alacaklıları, şahıs ortaklıklarından farklı olarak, alacaklarını tahsil etmek için sadece ortaklığın 

malvarlığına başvurabilirler. Bu yüzden kanun koyucu, ortaklık alacaklılarının korunması 

bakımından, sermayenin usulüne uygun yerine getirilmesi, ortaklara iade edilmemesi ve 

ortaklığın içinin boşaltılmaması için değişik tedbirler almıştır. Bu sayede ortaklık 

alacaklılarının tek güvencesi olan ortaklık malvarlığının korunması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, sermayenin korunması ilkesi ekseninde anonim ortaklıkta sermaye 

koyma borcunun özellikleri üzerinde durmaktır. Bu bağlamda öncelikle anonim ortaklıkta 

sermaye koyma borcunun önemi, nelerin ortaklığa sermaye olarak getirilebileceği hususu 

üzerinde durulacaktır. Daha sonra anonim ortaklıkta sermayenin korunması ilkesinin ne anlama 

geldiği, bu ilke kapsamında kanun koyucunun getirdiği tedbirlerin neler olduğu ve anonim 

ortaklık bakımından niçin böyle bir ilkeye ihtiyaç duyulduğu açıklanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Anonim Ortaklık, Sermaye Koyma Borcu, Sermayenin Korunması İlkesi.  
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ABSTRACT 

Capital stipulation is the fundamental performance obligation in joint-stock companies. In this 

respect, capital stipulation is a sine qua non that determines the type of contract of association 

and distinguishes it from other agreements. Since the joint-stock company is a corporation, the 

content of the capital stipulation and how it is brought into the association is important. Unless 

otherwise regulated by law in TCC 127, capital types that can be brought to  commercial 

associations are counted as exemplary. In the second paragraph of the aforementioned 

regulation, exceptional cases that are regulated contrary to the law are stated. In the TCC 342/1 

regarding joint-stock company, which is one of these exceptions, assets that can be added to the 

joint-stock company as capital in kind are counted; it is resolved that servitude activities, 

personal labor, commercial reputation and undue claims will not be accepted as capital. In 

addition, according to TCC 342/1, assets that can be accepted as capital in kind, should not have 

a limited right in rem, distraint or any injunction. In terms of the capital to be brought to the 

joint-stock company, the main reason of the legislator is that the principle of capital 

maintenance prevails in such corporation. Because in joint-stock companies, the associates do 

not have any responsibility against the corporation creditors. Therefore, corporation creditors, 

unlike sole proprietorships, can only apply for the assets of the corporation to collect their 

claims. The legislator has taken various measures in order to ensure that the capital is duly 

fulfilled, not returned to the associates, and the corporation is not emptied in terms of protecting 

the creditors. In this way, it is aimed to protect corporation assets, which are the only assurance 

of creditors. 

The purpose of this study is to focus on the characteristics of capital stipulation in joint-stock 

companies in line with the principle of capital maintenance. In this context, first of all, the 

importance of capital stipulation in joint-stock companies and what can be brought to the 

corporation as capital will be emphasized. Afterwards, it will be tried to explain what the 

principle of capital maintenance in joint-stock companies means, what are the measures brought 

by the legislator within the scope of this principle and why such a principle is needed in terms 

of joint-stock companies. 

Keywords: Joint-Stock Company, Capital Stipulation, Principle Of Capital Maintenance. 
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SALES STRATEGY OF SALES INTERMEDIARIES IN MARKET CONDITIONS 
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Associate Professor, Azerbaijan State University of Economics, The faculty of Business and Management, 

Department of Business Administration 

 

ABSTRACT 

Wholesalers are considered to be an important part of the commodity network, regardless of 

whether they are owned by wholesalers or producers. The level of competition between the 

subjects of the production market depends on the level of development of infrastructure links, 

especially wholesale intermediary structures that determine the process of market formation. 

Firms producing product often face the dilemma of whether creating of own special distribution 

networks or in order to realization of ready goods, utilising wholesalers assistance 

networks.  Considering existing objective reality in the local market and world practise, it can 

be firmly debated that today every producer in comparison with the entrepreneurs engaged in 

the market of goods in commercial intermediary activities cannot own the desired level of 

equipment for solving all economic issues from the marketing point of view along with special 

sales distribution network. The level of competition among the subjects of the capital goods 

market depends on the level of development of the infrastructure, especially wholesale 

intermediary structures, which determine the process of market formation. It is obvious that the 

creation of private retail chains along with demanding massive financial resources also allows 

better control over the sales market and sales volume. Thus, the distribution channels used by 

wholesalers are now becoming more competitive among product manufacturers.   

Keywords: Distribution Channels, Producer, Wholesaler. 
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KADIN ODAKLI REKLAMLARDAKİ ODAK KAYMASI: KADIN İZLEYİCİ 
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FOCUS SHIFT IN FEMVERTISING: FROM THE WOMEN AUDIENCE'S PERSPECTIVE 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Türk televizyon kanallarında yayınlanmakta olan kadın odaklı 

reklamlardaki kadın temsilleri hakkında kadın izleyicilerin görüşlerini ortaya koyarak son 

yıllarda toplumsal cinsiyet bağlamında televizyon reklamları alanında yaşanan değişimin nasıl 

değerlendirildiğini anlamaktır. Bu amaçla, katılımcılara belirli bir reklam izletmek yerine 

kendilerine kadın odaklı reklamın kısa bir tanımı yapılmış ve katılımcıların söz ettiği reklamlara 

ve bağlamlara odaklanılmıştır. Amaçlı örneklemin kullanıldığı bu fenomenolojik çalışmada 

veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler, odak grup çalışması 

ve gözlem notları kullanılmıştır. Toplam 8 katılımcıyla derinlemesine görüşme yapıldıktan 

sonra bu katılımcılar arasından 4 katılımcı ile odak grup görüşmesi yapılarak katılımcılardan 

daha detaylı ve çeşitli görüş almak mümkün olmuştur. Araştırma bulguları, öncelikle 

katılımcıların reklamları eleştirel bir bakışla değerlendirdiği ve yayınlanmakta olan 

reklamlardaki toplumsal cinsiyet odaklı bir dönüşümün farkında olduğunu ortaya koymuştur. 

Katılımcılar, kadın odaklı reklamcılığı pek çok yönden eleştirerek, bu tür reklamlardan 

rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, Türk televizyonlarında yayınlanan 

reklamlarda kadın ve erkeğe ilişkin kalıp yargı halini almış toplumsal cinsiyet rol algısında belli 

değişikliklerin olduğu ve kadınların reklamları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdiği 

gözlemlenmiştir. Ancak, bu çalışma dahilinde görüşülen kadın izleyicinin kadın odaklı 

reklamları bile toplum için bir umut olmasına rağmen gerçek anlamda toplumsal cinsiyet 

eşitliğine ulaşmaya katkı sağlamaktan henüz uzak bulduğu ve kadın odaklı reklamlardaki 

odağın aslında satışı artırmak amaçlı kullanılan bir stratejiden ibaret olduğu algısı saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Televizyon Reklamları, Femvertising, Toplumsal Cinsiyet, İzleyici 

Algısı. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the views of women audience about the representation of 

women in femvertising that is broadcast on Turkish television channels, and to understand how 

the change in the field of television commercials in recent years has been evaluated. For this 
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purpose, instead of having the participants watch a specific advertisement, a short definition of 

femvertising was made for the participants and the advertisements and contexts mentioned by 

the participants were focused on. In this phenomenological study in which purposeful sampling 

was used, semi-structured in-depth interviews, focus group work and observation notes were 

used as data collection tools. After in-depth interviews with a total of 8 participants, focus group 

interviews were held with 4 participants from among these participants, and it was possible to 

get more detailed and varied opinions from the participants. The research findings revealed that 

the participants evaluated the advertisements critically and were very well aware of a gender-

focused transformation in the advertisements being broadcast. Participants criticized women-

oriented advertising in many aspects and stated that they were uncomfortable with such 

advertisements. As a result, it has been observed that there are certain changes in the stereotyped 

gender role perception regarding women and men in the advertisements broadcasted on Turkish 

television channels, and women evaluate the advertisements with a critical point of view. 

However, the perception that the female audience interviewed within the scope of this study 

finds that even femvertising may be a hope for the society, they are far from contributing to real 

gender equality and that the focus in women-oriented advertisements is a strategy used to 

increase sales. 

Keywords: Television Advertisements, Femvertising, Gender, Audience Perception. 
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ÖZET 

Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında 1514’te cereyan eden Çaldıran Savaşı’nın ardından 

1515 yılında, Paşa Sancağı Amid olan Diyarbekir Eyaleti kurulmuştur. Diyarbekir Eyaleti’nde 

ilk kez Yavuz döneminde uygulanan ve iki buçuk yıl süren tahrir işlemi, yani Eyalet içerisindeki 

tüm sancak ve kazaların vergi gelir kaynaklarının saptanması ve reaya nüfusunun sayımı,  1518 

yılında tamamlanmış ve 12 sancaktan müteşekkil olarak Diyarbekir Eyaleti’nin sınırları 

belirlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tatbik edilen ikinci tahrir uygulaması 

neticesinde ise Eyalet’in 14 sancak ve 2 kaza’ya ayrıldığı tespit edilmektedir. 1518 yılına ait 

tahrir defterinde olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatta olduğu 1522-1523 yıllarına 

ait tahrir defterinde de Diyarbekir Eyaleti dahilindeki her sancak ve kaza merkezi, “nefs-şehir” 

olarak kaydedilmiştir. Eyalet’in Kanuni dönemine ait bu ilk tahrir defterinde Paşa Sancağı olan 

Amid Sancağı’nın şehir nüfus verilerine rastlayamasak da, şehir hayatında etkili olan sınaî ve 

ticari unsurlara dair bilgileri tespit edebilmekteyiz. Diğer taraftan aynı dönemde Eyalet’in 

sınırları dahilinde bulunan, nefs-i Mardin, nefs-i Sincar, nefs-i Musul, nefs-i Arabgir, nefs-i 

Ergani, nefs-i Çermik, nefs-i Siverek, nefs-i Kiğı, nefs-i Çemişgezek, nefs-i Harput, nefs-i 

Ruha, nefs-i Ana, nefs-i Deyr-Rahbe, nefs-i Hasankeyf ve nefs-i Siird’teki mahalle yapıları, 

müslim-gayrimüslim nüfus özellikleri, toplumsal yapıyı meydana getiren zümreler ve bu 

dönemde Diyarbekir Eyaleti’nin şehir hayatının gelişiminde rol oynayan temel dinamikler, 

bildirimizin ana temasını oluşturmaktadır. Araştırma konusuna dair veriler, B.O.A. TD 998 

numaralı tahrir defterinin ışığı altında mercek altına alınmıştır Tetkik ettiğimiz çalışma 

neticesinde söz konusu şehirlerde yaşayan nüfus yapısı ve miktarının, söz konusu şehirler 

arasında farklılık arz ettiği, mahalle sayılarının ve yapılanmalarının değişkenlik gösterdiği 

saptanmıştır. Bu durumun nedenleri arasında şehirlerin jeo-fiziki özellikleri, coğrafi konumu, 

önemli ticaret yollarına yakınlığı, sınâi ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu önemli derecede etken 

rol oynamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbekir Eyaleti, Şehir, Toplum, Nüfus, Ekonomi. 
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ABSTRACT 

Diyarbekir Province with the Amid as the Pasha Sanjak was established in 1515, after the Battle 

of Chaldiran, which took place between Selim Yavuz and Shah Ismail in 1514. Tahrir meaning 

to identify the tax income sources of all sanjaks and kazas and to perform the population census 

within the State was applied in the state of Diyarbekir for the first time in the Yavuz period and 

lasted for two and a half years. Then the process was ended in 1518, and the borders of 

Diyarbekir State were determined including 12 sanjaks. It was detected that as a result of the 

second Tahrir implementation during the reign of Suleiman the Magnificent, the State was 

divided into 14 sanjaks and 2 kazas. As in the Tahrir book of 1518, every sanjak and kaza center 

within the borders of Diyarbekir State was recorded as ''nefs-city'' in the Tahrir book of 1522-

1523 when Suleiman the Magnificent ruled. Even though we cannot find city population data 

of the Amid Sanjak, which was the Pasha Sanjak, in this first Tahrir book of the period of 

Suleiman the Magnificent, we are able to determine the information about the industrial and 

commercial elements being effective in city life. On the other hand, neighborhood structures, 

Muslim and Non-Muslim population features, classes forming social structure, and main 

dynamics having a role in the development of city life in the State of Diyarbekir in this period 

in  nefs-i Mardin, nefs-i Sincar, nefs-i Musul, nefs-i Arabgir, nefs-i Ergani, nefs-i Çermik, nefs-

i Siverek, nefs-i Kiğı, nefs-i Çemişgezek, nefs-i Harput, nefs-i Ruha, nefs-i Ana, nefs-i Deyr-

Rahbe, nefs-i Hasankeyf, and nefs-i Siird included in the State borders in the same period 

constitute the main theme of our study. The data about the subject of the study were examined 

under the light of Tahrir book, numbered B.O.A. TD 998. As a result of the study conducted, it 

was found that the population structure and the figures related to the living in the mentioned 

cities showed a difference between the stated cities, and the number of neighborhoods and 

structures varied. Geophysical characteristics of cities, geographical location, closeness to 

important trade routes, the intensity of industrial and commercial activities played a significant 

role among these reasons. 

Keywords: Diyarbekir Province, City, Society, Population, Economy. 

 

GİRİŞ 

1512-1520 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Yavuz Sultan Selim, 23 

Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran Ovası’nda1 Safevi hükümdarı Şah İsmail’i2 yenilgiye 

uğratarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Osmanlı topraklarına katmayı başarmıştır.3 Bıyıklı 

                                                           
1 Çaldıran Savaşı’nın sebep ve sonuçları hakkında bkz. Muhammed Kerim Yusuf Cemali, “Çaldıran Savaşı’nın 

Sebep ve Sonuçları”, Safeviler ve Şah İsmail, (Ed. Ahmet Taşğın – Ali Yaman – Namiq Musalı), Önsöz Yayıncılık, 

İstanbul 2014, ss.45-65.  
2 Şah İsmail hakkında bkz. Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2016. 
3 Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini fethi konusu hakkında bkz. Behset Karaca, 

“Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Fethi ve Burada Uyguladığı İdari Sistem”, SDÜ 
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Mehmed Paşa’nın Beylerbeyliğe tayini ile Diyarbekir Beylerbeyiliği’nin tesisi süreci başlamış 

ve 1515 yılında da Paşa Sancağı Amid olan Diyarbekir Eyaleti kurulmuştur. Diyarbekir 

Eyaleti’nde ilk kez Yavuz döneminde uygulanan ve iki buçuk yıl süren tahrir işlemi, yani Eyalet 

içerisindeki sancak ve kazaların vergi gelir kaynaklarının saptanması ve reaya nüfusunun 

sayımı,  1518 yılında tamamlanmış ve 12 sancaktan müteşekkil olarak Diyarbekir Eyaleti’nin 

sınırları belirlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tatbik edilen ikinci tahrir 

uygulaması neticesinde ise Eyalet; 14 sancak ve 2 ayrı kaza’ya ayrılmıştır.4 Genel olarak geniş 

ölçüde ovalık arazi görünümüne sahip olan Eyalet’in, doğusunda Van, şimalinde Erzurum, 

garbinde Sivas-Malatya, güneyinde Rakka ve Musul yer almakta idi. Dolayısıyla Eyaletin 

sınırları, kuzeyde Çapakçur ve Kiğı sancaklarından güneyde Ana-Hit sancaklarına kadar 

uzanmaktadır.5 Geniş sınırlara sahip Eyalet’in şehirleşme özellikleri, nüfuslaşma ve fizikî 

şartlar açısından farklılık göstermekte idi. 

Osmanlılar’ın taşradaki temel yönetim birimleri olan sancak, kaza ve nahiye merkezleri 

genellikle şehir ve bazen kasaba diye bilinir. Ancak bir merkezin şehir olarak 

nitelendirilmesiyle ilgili kesin bir kriter mevcut değildir. Söz konusu yönetim birimlerinin 

merkezi anlamındaki “nefs” kelimesi de tam bir ayrım ifade etmez. Bazen 20-30 hanelik köyler 

de nefs adı altında kaydedilir. Bu bakımdan bir şehrin tanımlanmasında başta nüfus olmak üzere 

idarî fonksiyon ve ekonomik özellik gibi kriterler göz önüne alınır. Bu durumda en az 400 vergi 

nüfusu bulunan, idarî yönden sancak merkezi ise sancak beyine, kaza merkezi statüsünde ise 

kadı ve subaşı ile ticaret ve sanat ehline sahip yerler şehir olarak sayılabilir.6 Şehir ve köy 

nüfusunun çeşitliliği ve yoğunluğu perspektifinden bakıldığında, yerleşmeyi hiç şüphesiz, 

ekonomik şartlar, yerleşim alanının korunaklı ve güvenli bir konum arz etmesi, bir akarsuyun 

veya gölün yanında bulunması, bölgedeki yol şebekelerinden yararlanma imkânlarına sahip 

olma gibi birçok faktör etkilemektedir.7 Şehir genel olarak ticari ve sınâi faaliyetlerin geliştiği, 

hizmet sektörünün önemli yer tuttuğu bir merkezdir. Şehri köyden ayıran en mühim fark, ya da 

şehri şehir yapan özellik, halkın daha çok tarım dışı mal ve hizmet üretmesi ve bunları yakın ve 

geniş bir çevre için pazarlamasıdır. Bu yüzden Osmanlı şehri, “cuma kılınur ve bazar durur” 

yer olarak tanımlanmıştır. Ancak şehir büyük ölçüde tarım dışı üretimle geçimini temin etmekle 

                                                           
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, S.8, ss.57-72. Andre Raymond, Çaldıran Savaşı ile ilgili 

olarak, bu seferin neticelerinin Arap dünyasına ait toprakların Osmanlı hâkimiyetine geçiş sürecindeki en önemli 

aşama olduğunu ifade etmektedir. Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, (çev. Ali Berktay), 

İstanbul 2018, s.21. 
4 Diyarbekir Eyaleti’ne dair Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan ilk tahrir verilerine göre Eyalet: Amid, 

Mardin, Sincar, Musul, Arabkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişgezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr 

Rahbe sancakları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları’dan oluşmaktaydı. Bkz. BOA, TD 998. 
5 Durmuş Volkan Karaboğa, XVI. Yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nde İktisadi Hayat (1518-1568), Gece Kitaplığı, 

Ankara 2020, s.29. 
6 İlhan Şahin, “Şehir” TDVİA, C.38, İstanbul 2010, s.446; ayrıca bkz. Suraıya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve 

Kentliler, (çev. Neyyir Berktay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014, s.12. 
7 Behset Karaca, “Hamid Oğullarından Osmanlıya Eğirdir Şehri”, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın II, (Ed. 

Osman Köse), Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun 2016, s.1445. 
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beraber şehir çevresinde yapılan tarım faaliyetleri ve bilhassa bağcılık ve bahçecilik şehir 

hayatında önemli yer işgal eder. Bundan dolayı şehir tanımını, üretimde tarımın yanında tarım 

dışı faaliyetlerin ağır bastığı yerleşim merkezleridir şeklinde yapmak daha doğru olur 

zannediyoruz. Diğer taraftan “cuma kılunur” bir camiinin varlığı, Osmanlı şehri için 

vazgeçilmez bir unsur olarak dikkati çekmektedir. Kaza ve nahiye merkezlerinde bulunan 

büyük cami, sadece dinî bir kurum değil, aynı zamanda şehir hayatının diğer yönlerini de 

yansıtan kutsal mekan idi. Osmanlı şehrini karakterize eden diğer fizikî özellikler ise kale, sur, 

bedesten, meydan çeşmesi, hamam, medrese, han, imarethane ve pazar yeri gibi yapılardır.8 

Şehirlerin savunmasını kolaylaştırmak maksadıyla yapılan surların yanında mahalle ile semtleri 

birbirinden ayıran kapılar vardı ve mahalleler bu kapılara göre adlandırılıyordu.9 Şehirlerde 

temel yerleşme birimi ise eskiden olduğu gibi genellikle bir dini yapının ya da bir pazarın 

etrafında gelişmiş olan “mahalle” idi. Her mahalle kendi gelenekleri ve yaşam tarzları farklı 

cemaatleri içine alıyordu. Mahallenin yerleşikleri dini inanç, ekonomik meşgale ve onları 

komşularından ayıran ve birey yapan faktörlerle birbirine bağlanmışlardı.10 Osmanlı şehir ve 

kasabalarında Müslümanlarla gayrimüslim ve yabancıların mahalleleri genellikle ayrıydı. Hatta 

XV. ve XVI. yüzyıllar tahrir defterlerinde Hıristiyanlar, Müslümanlardan ayrı olarak “cemaat-

i Gebran” şeklinde yazılmışlardır. Ama bu Müslüman mahallelerinde hiç gayrimüslim 

yaşamadığı manasına gelmemelidir. Zaman zaman her iki cemaatin birlikte yaşadığı mahalleler 

de az değildir.11 1523 yılı12 Diyarbekir Eyaleti’ndeki şehir yapılanmasına bakıldığında, bazı 

fizikî özellikler bağlamında görülen farklılıklar dışında hemen hemen benzer bir hususiyet 

göstermekte idi. 

 

ARAŞTIMA VE BULGULAR 

Şehirler ve Mahalleler 

1523 yılı Diyarbekir Eyaleti’ndeki şehirler, kaza merkezi bağlamında “nefs” tabiri ile 

belirtilmektedir. Kaza merkezlerinde olduğu gibi, nahiye merkezlerinde de aynı kavrama 

rastlamak mümkündür.13 Diğer taraftan şehirlerin mahalle ünitelerine göre şekillendiği konusu 

nazara alındığında, Diyarbekir Eyaleti’ndeki bazı şehirlerin, idarî birim olarak mahallelere 

                                                           
8 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2012, s.5; Ayrıca bkz. 

H. Sadi Selen, “16. ve 17. Yüzyıllarda Anadolu’nun Köy ve Küçük Şehir Hayatı”, III. Türk Tarih Kongresi (1943), 

Ankara 1948, ss.590-598. 
9 Ali Murat Yel-Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mahalle”, TDVİA, C.27, Ankara 2003, s.325. 
10 Halime Doğru, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Eskişehir 1995, s.106. 
11 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı’nın Sosyo-Kültürel ve İktisâdi Yapısı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 

2018, s.24. 
12 Mehmet Ali Ünal, BOA, TD 998 numaralı defterin 1523 yılına ait olduğu kanaatindedir. Bkz. XVI. Yüzyılda 

Harput Sancağı, Ankara 1989, s.5. 
13 Örneğin; 1523 yılı Mardin Sancağı’nın nahiyelerinden olan Nahiye-i Nusaybin’in merkezi yerleşim alanı, “nefs-

i Nusaybin” olarak kaydedilmiştir. BOA, TD 998, s.6. 
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ayrılmadığı, sadece mezkur şehrin adıyla ifade edildiği de görülmektedir. Bu özelliğe sahip olan 

şehirler: Arapgir, Ergani, Çermik, Siverek, Kiğı, Çemişgezek, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe’dir.14 

Mahalle ünitelerine rastlanan şehirler içerisinde, Mardin şehri 9 mahalle, Sincar 6 mahalle, 

Musul 20 mahalle, Harput 18 mahalle, Ruha şehri 8 mahalle, Hasankeyf şehri 14 mahalle ve 

Siird şehri 4 mahalleden oluşmaktaydı (Tablo 1). 

 

Tablo 1. 1523 Yılı Diyarbekir Eyaleti’nin Şehir-Mahalle Yapısı ve Nüfus Durumu 

Nefs-Şehir Mahalle İslam 

Hane 

İslam 

Mücerred 

Gayrimüslim 

Hane 

Gayrimüslim    

Mücerred 

Mardin 9 775 233 1404 605 

Sincar 6 279 111 81 - 

Musul 20 1328 129 552 65 

Harput15 18 463 88 495 165 

Ruha 8 988 182 334 89 

Hasankeyf16 14 781 266 807 262 

Siird 4 406 76 231 78 

 

Şehirlerin mahallelerindeki Müslim ve gayrimüslim nüfus dağılımına baktığımızda, Müslim ve 

gayrimüslim nüfusun karışık olarak yaşadığı Mardin’de Babü’l Hammara mahallesi 292 hane 

ile, gayrimüslim nüfusun en yoğun bulunduğu mahalle iken, Zeytun mahallesi, Müslim nüfusun 

öne çıktığı mahalle olmuştur. 17 mahallenin İslam olduğu Musul şehrinde, gayrimüslimlerin 

nüfus bakımından yoğunluk gösterdiği Kale mahallesinde, 285 hane Eramine kaydı 

bulunmaktadır.17  18 mahalleden oluşan Harput şehrinde Gürcü Bey mahallesi, gayrimüslim 

nüfusun en fazla olduğu mahalle olduğu bilinmektedir. Molla Seydi Ahmed mahallesi ile 

Mescid-i Arslaniyye mahallesi Harput şehrinde, Müslim nüfusun yoğun olduğu mahalleler 

olmuştur.18  1523 yılında 8 mahalle kaydının olduğu Ruha şehrinde, Mahalle-i Bab-ı Berriye 

Müslim nüfusun, Mahalle-i Feroz Şah ise gayrimüslim nüfusun çoğunluk oluşturduğu 

mahalleler olarak karşımıza çıkmaktadır.19 Hasankeyf şehrinde 5’i İslam, 7’si gayrimüslim ve 

2’si karışık olmak üzere toplam 14 mahalle mevcuttur. Söz konusu mahalleler içerisinde 

gayrimüslim nüfus bakımından Cüveyza mahallesi ile Kuriyye mahallesi yoğunluk gösteren 

mahalleler iken Kehf (Keyf) mahallesi,İslam nüfus bakımından yoğunluk göstermektedir.20 

                                                           
14 Diyarbekir Eyaleti’nin 1523 yılına ait verilerinin yer aldığı tahrir defterinde Amid şehrine dair herhangi bir 

bilgiye ulaşamamaktayız. 
15 Harput Sancağı’nın verileri için bkz. Mehmet Ali Ünal,  XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.58. 
16 1523 yılı Hasankeyf şehrinin İslam hane verileri toplamında bir hatanın söz konusu olduğunu tespit etmekteyiz. 

Zira şehirdeki İslam hanelerinin toplamı ile mahalle bazında verilen hane miktarları birbirini tutmamaktadır. Bkz. 

BOA, TD 998, s.250. 
17 BOA, TD 998, s.72. 
18 BOA, TD 998, s.179. 
19 BOA, TD 998, s.199. 
20 BOA, TD 998, s.250. 
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Siird şehrinde ise 4 mahalle kaydı bulunmakta olup mahalle sakinlerinin İslam olduğu tespit 

edilmektedir. Şehirdeki gayrimüslimler ise ayrı bir mahalle olarak değil de “cemaat” olarak 

kaydedilmiştir.21 Mahalle yapılanması özelliğine sahip şehirlerin Yahudi nüfus dağılımına 

bakıldığında Mardin ve Sincar’ın öne çıktığı ifade edilebilir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Mahalle Özelliğine Sahip Şehirlerde Mahalleler ve Nüfusun Dağılımı 

Şehir Mahalle Adı Müslim  

Hane 

G.Müslim 

Hane 

M. 

Mücerred 

G.Müslim 

Mücerred 

Mardin22 Kıssis 45 160 32 104 

Babül Hammara 56 292 11 103 

Kamil ve Bimaristan 102 250 26 45 

Bab-ı Cedid  137 85 41 29 

Zeytun  157 34 82 6 

Zarraka 123 42 20 22 

Kölasiye 131 182 19 54 

Şems 2 95 1 36 

Yahudiyan  131  103 

Musul Babu’l Irak 252  42  

Dar-ı Hacı Ahmed 93  6  

Cehar-ı Sûk 49  7  

İmam Avaneddin 23  3  

Şeyh Hasan Sekri 112  6  

Akabe 75  7  

Dar-ı Hoşnam 68  9  

Şeyh Muhammed 119  10  

Nebi 50  6  

Mahadin 63  11  

Şeyh Şerafeddin 74  8  

Sitare Mahmire 55  6  

Bağdadi 50  5  

Hacı Hamza 37  2  

Eski Kale 5    

Vezir İsa 8    

İmam Ömer Ebu’l 

Kasım 

15    

Dergah-ı Eramine  236  60 

Kale-i Cemaat-i 

Eramine 

 285  1 

Yahuda  31  4 

Sincar Ali Dürüz 43  21  

                                                           
21 BOA, TD 998, s.270. 
22 Mahallerin müslim nüfusları ayrı ayrı toplandığında 753 hane çıkmaktadır; arşiv belgesindeki genel toplamda 

ise 775 hane olarak belirtilmiştir. Bkz. BOA, TD 998, s.6-7. 
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 Muhammed b. Suse 55  26  

Mağara 52  26  

Kusayr 63  10  

Ribat 63  28  

Yahuda  8423   

Harput Mescid-i Saray Hatun 47  3  

Muzafferiddun 17  5  

Cami-i Muazzam 36  8  

Mescid-i Arutak 27    

Mescid-i Cedid  36  13  

Mescid-i Hocazade 21  4  

Molla Seydi Ahmed 62  21  

Mescidi-i Zahriyye 22  3  

Mescid-i Sergerdan 23  5  

Mescid-i Ahi Musa 27  4  

Mescid-i Müderris 42  8  

Mescid-i Arslaniye 67  9  

Mescid-i Atik 17  2  

Mescid-i Alaca 19  3  

Sinamut  70  18 

Gürcü Bey  180  53 

Şahruz  112  49 

Norsis  133  45 

Ruha Bab-ı Berriye 250  58  

Bab-ı Emir 213  48  

Bab-ı Emir  25  1 

Babü’l Mâ 140  48  

Bab-ı Harran 176  37  

Biruniyyan 96    

Feroz Şah  304  88 

Mağaracık 30  1  

Hasankeyf Mahalle-i Rabî 175  51  

Mahalle-i Şat 118  50  

Mahalle-i Haruniyye 169  38  

Mahalle-i Keyf 201  91  

Keyf-i Birûni 71  27  

Mahalle-i Şuayb 33 117 5 48 

Mahalle-i Kuriyye 14 187 4 68 

Yahuda  20  4 

Mahalle-i Res’i Cisr  75  23 

Mahalle-i Cevesür  109  37 

Mahalle-i Cüveyza  219  70 

                                                           
23 Mahalle kaydında Yahudi nüfusu 84 olarak kaydedilmişken, yekun başlığı altında bu nüfusun 81 hane olduğu 

belirtilmiştir. Bkz. BOA, TD 998, s.64. 
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Mahalle-i Tahhani  23  3 

Meydan-ı Mekabir  51  7 

Şuayb-i Beranî  6  2 

Siird Mahalle-i Re’s 84  20  

Mahalle-i Beyder 98  16  

Mahalle-i Bağa 117  14  

Mahalle-i Halkaniyye 107  26  

Eramine  217  74 

Yahuda  14  4 

 

1523 yılında mahalle bazında bölünmeleri olmayan diğer şehirlerin nüfus özelliklerine 

baktığımızda, Ergani, Arapgir, Siverek, Kiğı ve Çemişgezek şehirlerinin, gayrimüslim nüfus 

yönüyle öne çıktığını görmekteyiz. Ana ve Deyr şehirlerindeki gayrimüslim nüfusun tamamı 

Yahudi olarak kaydedilmiştir. Müslim nüfusun yoğunluk gösterdiği şehirler ise Çermik, Ana 

ve Deyr’dir (Tablo 3). 

 

                   Tablo 3. Mahalle Yapılanması Özelliği Göstermeyen Şehirler ve Nüfus Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kale Şehirler 

Kaleler, yol kavşağı, ana yol, geçit yeri, dağlar arasında boğaz, denize uzanan burun, kıyıdan 

az uzaktaki adacıklar, köprübaşları gibi stratejik yerlerde inşa edilmiş ve bu sırada arazinin tabii 

özelliklerinden de faydalanılmıştır. Yer seçilirken ayrıca kolay ve az sayıda bir kuvvetle 

savunulabilmesi, gerektiğinde içeridekilerin dışarı çıkabilmesi, uzun süreli kuşatmalarda su 

ihtiyacını sağlayacak imkanlara sahip olması, kuşatmalara uzun süre dayanabilmesi, imkan 

nispetinde bir veya birkaç tarafında tabii engeller bulunması gibi şartlar göz önünde 

                                                           
24 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s.58-62.  

Şehir Müslim Hane G. Müslim Hane Müslim 

Mücerred 

G.Müslim 

Mücerred 

Arapgir 121 188 124 153 

Ergani 104 133 26 49 

Çermik 146 135 23 27 

Siverek 82 254 14 3 

Kiğı 50 239 21 49 

Çemişgezek24 84 235 16 58 

Ana 505 55 84  

Deyr 971 41 151  
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tutulmuştur.25 Kalelerin, hudut boylarında güvenliği sağlama, şehri dış tehdit unsurlarına karşı 

muhafaza etme noktasında önemli görevleri bulunmakta idi.  

1523 yılı verilerine göre Diyarbekir Eyaleti sınırları içerisinde, Mardin, Musul, Ergani Kiğı, 

Harput, Ruha, Hasankeyf, Siird, Ana-Hadise-Hit gibi şehirlerde kalelerin mevcut olduğunu 

görmekteyiz ve kale muhafazasında görevli kişilerin sayılarını tespit edebilmekteyiz. Bu kaleler 

içerisinde dizdâr, kethüdâ, mustahfızân, azebân, katip gibi görevli zümrelerin yaşadığı 

bilinmektedir. Dizdâr, kaleleri daimi surette beklemeye ve müdafaaya memur olan askerin başı, 

kale komutanıdır. Dizdarlar, daima kalede bulunmaya geceleri de orada kalmaya mecburdurlar. 

Kalelerden lüzumsuz yere yüz adımdan ziyade uzaklaşmamaları kanundu.26 Kale Kethüdası, 

dizdâr’ın her işte yardımcısıdır. Katibin, kalenin mâli işlerine baktığı muhakkaktır. Mustahfız, 

kale ve hisar korumasında görevli zümrelere denmektedir. Bunlar, ekseriya ulûfelü olmakla 

beraber, tımar tasarruf edenleri de mevcuttu. Bu tımarlara “mustahfız tımarı” denilmekte idi. 

Azebler ise, ilk dönemlerde savaşlarda yeniçerilerin önünde durarak harbeden yaya 

kuvvetleridir. Zamanla azeb teşkilatı genişletilerek kal’a azebleri meydana getirilmiştir.27 Bu 

bağlamda, Mardin Kalesi’nde 1 dizdâr, 139 mustahfız, 108 azeb bulunmakta idi. Mardin 

Kalesi’nde, mustahfız neferin yevmiyesi, 788 akçe üzerinden yıllık 278.952 akçe yıllık ücrete 

malik iken, azeb neferin yevmiyesi 573 akçe idi.28 Musul şehrinde ise üç ayrı kalenin mevcut 

olduğunu görmekteyiz. Bunlar: Musul Kalesi, Ayn Sefine Kalesi, Tikrit Kalesi idi. Şehirde üç 

ayrı kale olduğu için üç ayrı dizdâr ile 3 kethüdâ bulunmaktaydı. Musul Kalesi’nde  1 dizdâr 

ve 1 katip ile birlikte toplam 69 nefer mustahfızân, yevmiye olarak 395 akçe, Ayn Sefine 

Kalesi’nde 1 dizdâr ve 1 katip ile birlikte toplam 83 nefer mustahfızân, yevmiye olarak 213 

akçe, Tikrit Kalesi’nde 1 dizdâr ve 1 katip dahil olmak üzere toplam 46 nefer mustahfızân ise 

yevmiye olarak 245 akçe ücret almaktaydı.29 Musul şehrindeki kalelerde azebân kaydı 

bulunmamakta idi. Ergani şehrindeki kale’de ise 1 dizdâr, 1 kethüda, 38 mustahfızân ve 42 

nefer azebân 133 yevmiye ile görev yapmaktaydı. Kiğı şehrindeki kale’de görevli 34 

mustahızân, 1 dizdâr, 1 kethüda görevli idi ve yevmiye 226 akçe olarak ücret almaktaydılar. 

Kiğı Kalesi’nde de azebân kaydı bulunmamaktadır. Harput Kalesi’nde 1 dizdâr, 1 kethüda, 40 

mustahfızân ve 42 azebân görevli idi. Mustahfızân neferin yevmiye olarak 220 akçe, 

azebânların ise 177 akçe yevmiye bazında gelirleri vardır. Ruha Kalesi’nde 1 dizdâr, 1 kethüda, 

31 mustahfızan ve 24 azebân kaydı bulunmaktadır. Mustahfızan neferin yevmiyesi 136 akçe 

iken, azebân neferin yevmiyesi 98 akçe idi.30 Ana Sancağı’ndaki Ana Kalesi’nde 42 nefer 

mustahfızan mevcut  olup, günlük ücreti 481 akçe idi.31 Aynı sancakta Hadise Kalesi’nde 96 

                                                           
25 Semavi Eyice, “Kâle”, TDVİA, C. 24, İstanbul 2001, s.234. 
26 Mehmet Ali Ünal, “Dizdâr”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2011, s.204. 
27 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.48. 
28 BOA, TD 998, s.20. 
29 BOA, TD 998, s.83. 90. 
30 BOA, TD 998, s.217, 226. 
31 BOA, TD 998, s.231. 
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nefer mustahfızan kayıtlı olup yevmiyesi 615 akçe olarak belirlenmişti.32 Ana Sancağı’ndaki 

diğer bir kale de Cubbe nahiyesinde bulunan Cubbe Kalesi idi. Bu kaledeki mustahfızan nefer 

sayısı 50 olup 448 akçe yevmiye almaktaydılar.33 Hit Kalesi’ndeki 83 nefer mustahfızan’ın 471 

akçe üzerinden yevmiye aldıkları bilinmektedir.34 Rahbe Sancağı’ndaki Rahbe şehrinde 

bulunan kale’de günlük 227 akçe ile 44 nefer vazifeli idi.35 Yine her kale’de mustahfızan nefer 

sayısı içerisinde birer nefer dizdâr ve kethüda bulunmaktaydı.36 Hasankeyf şehrindeki kale’de, 

1707 akçe yevmiyeli 282 nefer mustahfızan ile 858 akçe yevmiyeli 155 nefer azebanın yanı sıra 

1 dizdâr ve 1 kethüda görev yapmaktaydı.37 1523 yılında kale bulunan şehirlerin sonuncusu ise 

Siird şehri idi. Siird kalesinde de azebân kaydı bulunmamaktadır, dolayısıyla 1 dizdâr ve 1 

kethüda ile beraber toplam 44 nefer, 276 akçe yevmiye ile vazife yapmaktaydılar.38 Zikredilen 

kaleler arasında Hasankeyf Kalesi, sahip olduğu mustahfızan sayısı ve bunlara ödenen yevmiye 

bedeli cihetiyle öne çıkan şehir olmuştur. Bu durum Hasankeyf şehri’nin jeo-stratejik açıdan 

önem arz eden şehir olduğunu izah etmektedir. 

Şehirli Sosyal Zümreler 

1523 yılında Diyarbekir Eyaleti’nde kaydedilen şehirli hane ve mücerredlerin haricinde, 

sipahizade, sipahi, müderris, talebe, imam, hatip, müezzin, muaf, ehl-i berat, muallim, kadı, 

müflis, amâ, katip, pir-i fani, malûl, dizdâr, kethüdâ, mustahfızân ve azebân gibi farklı sosyal 

statüye haiz zümrelerin de nefer olarak kaydedildiğini görmekteyiz. Bu statü, kişinin mevcut 

bedensel-fiziksel durumu ile ilgili olabildiği gibi, ifâ ettiği vazifeye ilişkin bulunduğu mevkiyle 

de ilgili olabilmekte idi. Bu bağlamda tespitlerimiz ölçüsünde şehirde yaşayan sosyal zümreleri 

ve bu zümrelerin rakamsal dağılımlarını analiz ettiğimizde karşımıza çıkan tablo şu şekildedir: 

Mardin şehrinde 1 kadı, 8 müderris, 9 talebe, 139 mustahfızân, 1 dizdar, 108 azebân, 29 nefer 

seyyidat ve şeyhzade, 40 nefer sipahizade ve sipahi, 18 nefer imam-hatip ve müezzin, 119 nefer 

gayb, pir-i fani, malûl ve amâ mevcut iken, Sincar şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 4 nefer sipahizade 

ve sipahi, 3 nefer pir-i fani, 4 nefer hadimü’l zaviye, 1 imam; Musul şehrinde 2 mirlivâ, 1 kadı, 

1 müderris, 1 talebe, 3 dizdar, 3 kethüda, 192 mustahfızân, 27 nefer imam –hatip ve müezzin, 

27 nefer seyyidat, 64 nefer pir-i fani, malûl, amâ ve gayb; Arapgir şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 

müderris, 1 talebe, 34 nefer sipahizade-sipahi; Ergani şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 dizdar, 1 

kethüda, 38 mustahfızân, 42 azebân, 1 müderris, 7 sipahizadegân, 4 nefer imam-hatip, 3 nefer 

pir-i fani, amâ ve gayb; Çermik şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 5 nefer imam-hatip-müezzin, 2 nefer 

pir-i fani, 1 nefer müflis; Siverek şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 imam, 6 nefer müflis, 3 nefer 

amâ, 2 pir-i fani, Kiğı şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 kethüda, 1 dizdar, 34 mustahfızân, 1 imam, 

                                                           
32 BOA, TD 998, s.234. 
33 BOA, TD 998, s.237. 
34 BOA, TD 998, s.238. 
35 BOA, TD 998, s.244. 
36 BOA, TD 998, s.247. 
37 BOA, TD 998, s.260-268. 
38 BOA, TD 998, s.272, 277. 
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5 sipahi, 8 pir-i fani, 1 müflis, 1 hadimü’l zaviye; Çemişgezek şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 

müderris, 3 imam, 1 hatip, 1 müezzin, 1 sipahi, 1 amâ; Harput şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 

kethüda, 1 dizdar, 40 mustahfızân, 42 azebân, 3 müderris, 3 talebe, 13 imam, 12 müezzin, 15 

seyyidat, 6 sipahizade-sipahi, 51 nefer pir-i fani, amâ, gayb, malûl, müflis, 1 mecnûn, 1 faraş, 

3 zaviyedâr; Ruha şehrinde 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 dizdar, 1 kethüda, 31 mustahfızân, 24 azebân,  

5 katip, 1 müderris, 1 muallim; 31 imam-hatip ve müezzin, 59 müflis, 39 pir-i fani, 3 amâ, 9 

malûl, 42 sipahizade ve sipahi, 3 seyyidat, 1 hadimü’l zaviye; Ana-Deyr ve Rahbe şehirlerinde 

5 dizdar, 5 kethüda, 305 mustahfızân; Hasankeyf şehrinde 1 kadı, 1 kethüda, 1 dizdar, 282 

mustahfızân, 155 azebân, 2 müderris, 8 imam, 3 pir-i fani, 10 amâ, 1 seyyid mevcut idi. Siird 

şehrinde 1 kadı, 2 imam, 5 muaf, 4 seyyidat, 1 dizdâr, 1 kethüda, 44 mustahfızan mevcut idi.  

(Tablo 4)   

 

Tablo 4. 1523 Yılında Diyarbekir Eyaleti’ndeki Şehirlerin Sosyal Yapısı 

Şehir-Nefs Sosyal Zümreler 

Mardin Mahalle-i Kıssis: seyyidat ve şeyhzade 16 nefer, ehl-i berat 3 nefer, 

sipahizadegan 6 nefer, imam 6 nefer, muaf nefer 5, pir-i fani ve malûl 10 

nefer. 

Mahalle-i Babül Hammara: pir-i fani ve malûl ve amâ 30 nefer 

Mahalle-i Kamil ve Bimaristan: sipahizade ve muaf 13 nefer, ehl-i berat 

2 nefer, pir-i fani 4 nefer, amâ 20 nefer. 

Mahalle-i Bab-ı Cedid: sipahizadegan 12 nefer, imam ve müezzin 2 

nefer, muaf ve ehl-i berat 13 nefer. 

Mahalle-i Zeytun: muaf ve ehl-i berat 14 nefer, imam ve hatip ve 

müezzin 4 nefer, pir-i fani ve gayb 17 nefer. 

Mahalle-i Zarraka: seyyidat 13 nefer, sipahizadegan ve sipahi 3 nefer, 

muaf ve ehl-i berat 14 nefer, imam-hatip ve müezzin 3 nefer, pir-i fani 

ve amâ ve gayb 9 nefer. 

Mahalle-i Kölasiye: sipahizadegan 9 nefer, muaf ve ehl-i berat 4 nefer, 

pir-i fani ve amâ 9 nefer, imam ve müezzin 3 nefer. 

Mahalle-i Şems: - - - 

Mahalle-i Yahudiyan: pir-i fani ve amâ 20 nefer. 

Şehirde ayrıca 1 kadı, 8 müderris, 9 talebe, 139 mustahfızan, 1 dizdâr, 

108 azebânın yaşadığı bilinmektedir.   

Sincar Mahalle-i Ali Dürüz: sipahizade 2 nefer, pir-i fani 1 nefer. 

Mahalle-i Muhammed b.Suse:4 nefer hadimü’l zaviye, 1 muaf nefer,        

2 nefer sipahizadegan, 2 nefer malûl.   

Mahalle-i Mağara:7 nefer muaf. 

Mahalle-i Kusayr: 1 nefer pir-i fani, 9 nefer muaf. 

Mahalle-i Ribad: 4 nefer hadimü’l zaviye, 1 nefer pir-i fani, 1 nefer 

imam  

Şehirde ayrıca 1 mirlivâ, 1 kadı mevcuttur. 

Musul Mahalle-i Babü’l Irak:4 nefer imam, 4 nefer müezzin, 13 nefer pir-i fani 

ve gayb. 
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Mahalle-i Dar-ı Hacı Ahmed: - - 

Mahalle-i Cehar-ı Sûk: 3 nefer muaf, 2 nefer pir-i fani, 1 nefer imam, 1 

nefer müezzin. 

Mahalle-i İmam Avaneddin:- - 

Mahalle-i Şeyh Hasan Sekri: 1 nefer imam, 2 nefer müezzin, 6 nefer pir-

i fani ve gayb. 

Mahalle-i Akabe: 2 nefer pir-i fani ve amâ, 2 nefer hatip ve imam. 

Mahalle-i Dar-ı Hoşnam: 1 nefer imam, 6 nefer gayb ve malûl. 

Mahalle-i Şeyh Muhammed: 5 nefer imam, 2 nefer müezzin, 11 nefer 

pir-i fani ve amâ. 

Mahalle-i Nebî: 2 nefer pir-i fani ve amâ, 1 nefer muaf. 

Mahalle-i Mahadin: 4 nefer pir-i fani ve amâ. 

Mahalle-i Şeyh Şerafeddin: 9 nefer pir-i fani, 6 nefer seyyidat. 

Mahalle-i Sitare Mahmire: 2 nefer pir-i fani, 2 nefer imam ve müezzin. 

Mahalle-i Bağdadî: 1 nefer imam, 1 nefer pir-i fani. 

Mahalle-i Hacı Hamza:- - 

Mahalle-i Eski Kale: 3 nefer malûl ve amâ ve pir-i fani. 

Mahalle-i Vezir İsa:- - 

Mahalle-i İmam Ömer Ebu’l Kasım: - - 

Şehirde, ek olarak cemaat-i seyyidat olarak kayıtlı 21 nefer, cemaat-i 

Avdunlu’ya ait 1 imam, 3 nefer pir-i fani ve amâ, 20 nefer muaf ve 

sipahi. 

Ayrıca, 2 mirlivâ, 1 kadı, 1 müderris, 1 talebe,  3 dizdar, 3 kethüda, 192 

mustahfızân mevcut idi. 

Arapgir Nefs-i Arapgir:  1 mirlivâ, 1 kadı, 34 sipahizadegan, 4 muaf ve ehl-i 

berat, 1 müderris, 1 talebe 

Ergani Nefs-i Ergani: 1 mirlivâ, 1 dizdar, 1 kethüda, 38 nefer mustahfızân, 42 

azebân, 1 kadı, 1 müderris, 7 nefer sipahizadegan, 9 nefer muaf, 4 nefer 

imam ve hatip, 3 nefer pir-i fani ve amâ ve gayb. 

Çermik Nefs-i Çermik: 1 mirlivâ, 1 kadı,  6 nefer imam-hatip ve müezzin, 5 nefer 

muaf, 2 nefer pir-i fani, 1 nefer müflis. 

Siverek Nefs-i Siverek: 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 imam, 6 nefer müflis, 3 nefer amâ, 2 

nefer pir-i fani, 

Kiğı Nefs-i Kiğı: 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 kethüda, 1 dizdar, 34 mustahfızân, 1 

imam, 5 nefer sipahi, 7 nefer muaf, 2 nefer ehl-i berat, 8 nefer pir-i fani, 

1 nefer müflis, 1 nefer hadimü’l zaviye. 

Çemişgezek Nefs-i Çemişgezek: 1 mirlivâ, 1 kadı,1 müderris, 3 nefer imam, 1 nefer 

hatip, 1 nefer müezzin, 1 nefer sipahi, 1 nefer amâ, 1 nefer muaf. 

Harput Mahalle-i Mescid-i Saray Hatun: 1 imam, 2 seyyidat, 3 nefer sipahi, 1 

nefer pir-i fani, 1 nefer malûl. 

Mahalle-i Mescid-i Muzafferiddun: 1 imam, 1 müezzin, 4 nefer pir-i fani 

ve müflis, 1 nefer mecnun, 1 nefer malûl. 

Mahalle-i Cami-i Muazzam:1 imam, 3 seyyidat, 7 pir-i fani ve müflis, 2 

müezzin, 1 faraş. 

Mahalle-i Mescid-i Arutak: 1 imam, 1 müezzin, 3 pir-i fani. 
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Mahalle-i Mescid-i Cedid (Meydan):1 imam, 1 müezzin, 1 pir-i fani, 1 

sipahizade 

Mahalle-i Mescid-i Hocazade: 1 imam, 1 müezzin, 1 pir-i fani, 1 malûl, 

1 amâ. 

Mahalle-i Molla Seydi Ahmed: 1 imam, 1 müezzin, 2 seyyidat, 5 pir-i 

fani ve müflis, 1 muaf, 2 malûl. 

Mahalle-i Mescid-i Zahriyye: 1 imam, 1 müezzin, 1 amâ, 1 pir-i fani. 

Mahalle-i Mescid-i Sergerdan: 1 imam, 1 müezzin, 3 zaviyedar, 2 

müflis, 1 amâ, 2 sipahizade. 

Mahalle-i Mescid-i Ahi Musa: 1 imam, 1 müezzin, 3 pir-i fani, 1 amâ. 

Mahalle-i Mescid-i Müderris: 1 imam, 5 seyyidat, 1 pir-i fani, 1 malûl, 

4 müflis. 

Mahalle-i Mescidi-i Arslaniye: 1 imam, 1 müezzin, 3 seyyidat, 4 müflis, 

2 pir-i fani 

Mahalle-i Mescid-i Atik (Meydan):1 imam, 1 müezzin, 1 pir-i fani. 

Mahalle-i Mescid-i Alaca: 1amâ. 

Mahalle-i Sinamut:                       - -  

Mahalle-i Gürcü Bey:                   - - 

Mahalle-i Şahruz:                         - - 

Mahalle-i Norşiş:                          - - 

Harput şehrinde ayrıca 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 kethüda, 1 dizdar, 40 

mustahfızan, 42 azebân, 3 müderris, 3 talebe mevcut idi. 

Ruha Mahalle-i Bab-ı Beriyye: 2 imam 10 pir-i fani, 22 müflis, 6 sipahi, 6 

muaf, 1 ehl-i berat, 3 malûl, 1 hadim, 2 muaf.   

Mahalle-i Bab-ı Emir (İslam): 2 imam, 13 pir-i fani, 24 sipahizade, 4 

muaf, 13 müflis, 2 ehl-i berat, 1 malûl.   

Mahalle-i Bab-ı Emir (Eramine):- -  

Mahalle-i Babü’l Mâ (İslam): 3 imam, 4 pir-i fani, 3 müezzin, 1 ehl-i 

berat, 4 müflis, 2 muaf, 2 malûl, 1 amâ,3 sipahizade. 

Mahalle-i Bab-ı Harran: 10 imam, 10 müezzin, 1 hatip, 1 ehl-i berat, 3 

seyyidat, 1 hadimü’l zaviye, 7 sipahizade, 2 sipahi, 3 muaf, 1 pir-i fani. 

Mahalle-i Biruniyyan: 1 imam, 1 müflis, 5 pir-i fani, 1 malûl, 1 amâ. 

Mahalle-i Feroz Şah (Eramine): 19 müflis, 6 pir-i fani, 1 malûl, 1 amâ. 

1 ehl-i berat. 

Mahalle-i Mağaracık: 1 malûl. 

Ruha şehrinde ayrıca, 1 mirlivâ, 1 kadı, 1 dizdar,  1 kethüda, 31 

mustahfızân, 24 azebân, 5 katip, 1 müderris, 1 muallim yaşamakta idi.  

Ana ma Deyr 

ve Rahbe 

5 dizdar, 5 kethüda, 305 mustahfızân. 

Hasankeyf Mahalle-i Rabî: 1 imam, 1 pir-i fani. 

Mahalle-i Şat: 2 imam. 

Mahalle-i Haruniyye: 4 imam. 

Mahalle-i Kehf: 10 amâ, 3 sipahizade. 

Mahalle-i Kehf-i Biruni: 1 imam. 

Mahalle-i Şuayb:1 seyyid 
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Mahalle-i Kuriyye (Eramine): 2 pir-i fani. 

Şehirde bu zümrelere ek olarak 1 kadı, 1 kethüda, 1 dizdar, 282 

mustahfızân, 155 azebân, 2 müderris mevcuttur. 

Siird Mahalle-i Re’s: 1 imam. 

Mahalle-i Beyder: 1 imam, 1 muaf. 

Mahalle-i Bağa: 3 muaf. 

Mahalle-i Halkaniyye: 4 seyyidat, 1 muaf. 

Siird şehrinde 1 kadı, 1 kethüda, 1 dizdar, 44 mustahfızan mevcuttur. 

 

Diyarbekir Eyaleti’ndeki şehirlerin sahip olduğu demografik özellikler, bu yerleşim 

birimlerinin jeo-fizikî şartların tesirine göre şekillenmiştir. Diğer taraftan bu bölgede bulunan 

ticaret yollarının söz konusu şehirlere olan yakınlığı da bu şehirlerin nüfus özellikleri üzerinde 

doğrudan etkili olmuştur. Bu bağlamda İran’a gidip gelen kervanların izlediği yollardan birisi, 

kuzeyde Erzurum’dan geçerken, güneyde ise ana gümrük kapısı özelliğine sahip şehir olan 

Diyarbekir üzerinden geçmekteydi. Çeşitli İran kentlerinden, Musul sancağı’ndan, Cezire’den 

gelen tüccarlar, Halep ve Anadolu’ya ulaşmaktaydılar. Gümrük vergilerinin toplanmasının 

güvence altına alınması için, Osmanlı topraklarına Van’ın güneyindeki yollara giren bütün 

kervanlar yüklerini Van ya da Hakkari’de açmadan doğruca Diyarbakır’a gelmek 

zorundaydılar.39 Nitekim XVI. yüzyılda Diyarbekir’in, doğuda Van-İran, güneydoğuda 

Mardin-Musul-Bağdat, güneybatıda Siverek-Urfa-Halep, kuzeybatıda Malatya-Sivas 

karayollarının merkezi durumundaki konumu, buraya ticari bir önem ve iktisadi bir güç 

kazandırmıştır.40 Dolayısıyla Eyalet’in merkez sancağı olan Amid’e yakın konumda olan 

şehirler ile Musul-Bağdat-Siverek-Urfa-Malatya hattı üzerinde konumlanan şehirler, hem nüfus 

bakımından hem de iktisadî faaliyetlerin yoğunluğu açısından ciddi anlamda önem 

kazanmışlardır. Öyle ki, Mardin, Musul, Hasankeyf, Ruha ve Harput şehirleri bu türden şehirler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa, Musul ve Harput’un şehir kimliğine kavuşmasının arka 

planında, şehir-ticaret ilişkisi yatmaktadır. 1523 yılında 18 mahalleden oluşan Harput şehri, 

Çapakçur (Bingöl) üzerinden Van’a ulaşan yol ile Basra-Bağdat-Musul-Diyarbekir-Ergani-

Harput-Malatya-Sivas-Ankara hattını takip eden güzergâh üzerinde yer almaktadır.41 Yine aynı 

yılda 20 mahalleden müteşekkil olan Musul şehri de, İslam hâkimiyetinin ilk dönemlerinden 

itibaren ticari faaliyetler bakımından gelişme kaydederek, kervanların konaklama merkezi 

durumuna gelmiştir. Burada toplanan kervanlar, doğuda İran ve Hindistan’a, kuzeyde Anadolu 

ve Ermenistan ve Azerbaycan’a, batıda Suriye ve Mısır’a kadar uzanıyordu. Musul’un bu ticari 

önemi, Osmanlılar döneminde de sürdü. Basra-Bağdat istikametinde süregelen kervan yolunun 

bir kolu Musul-Mardin-Diyarbekir üzerinden Trabzon’a, diğer bir kolu da Musul-Mardin-Urfa 

                                                           
39 Suraıya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, s.63-64. 
40 Nejat Göyünç,  “Diyarbakır”, TDVİA, C.9, İstanbul 1994, s.467. 
41 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.32. 
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üzerinden Halep’e kadar varıyordu.42 Yine Hasankeyf, Mardin ve Ruha şehirleri de sahip 

oldukları ticari potansiyellerinden dolayı kentsel anlamda gelişme gösteren diğer birimler 

olmuşlardır.  

 

SONUÇ 

Diyarbekir Eyaleti sınırları içerisinde yer alan şehirler arsında, gerek nüfus bakımından ve 

gerekse ekonomik özellikler açısından gelişme gösterenlerin, ticari yollarla olan bağlantı 

noktaları üzerinde konumlanan şehirler olduğu tespit edilmektedir. Bu bağlamda şehir kimliği 

kazanılmasında rol oynayan faktörler arasında, tarım dışı ekonomik faaliyetler önem arz 

etmektedir ki bu da ticari ve sınâi faaliyetleri ön plana çıkarmaktadır. Mahalle ünitelerine sahip 

olan şehirlerin, mahalle ünitelerine sahip olmayan şehirlerle mukayesesi yapıldığında, mahalle 

yapılanmasına sahip olan şehirlerin nüfus yönüyle ön planda oldukları görülmektedir. Bu 

cümleden olarak, Arapgir, Ergani, Çermik, Siverek, Kiğı, Çemişgezek, Ana ve Deyr 

şehirlerinin nüfusu; Mardin, Musul, Hasankeyf, Ruha ve Harput şehirlerine oranla çok geride 

kalmıştır. Eyalet içerisindeki şehirlerde tespit edilen sosyal zümre çeşitliliğinin en fazla olduğu 

birimler, Mardin, Musul, Harput ve Ruha olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan 

şehirlerde dini hizmet ifa etmekle görevli zümrelerin, diğer farklı zümrelere nazaran sayı 

bakımından oldukça yüksek olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, Sincar, Kiğı ve Ruha gibi şehirlerde 

zaviye hizmeti görevinde bulunan şahıslar da mevcuttur. Şehirlerde dini hizmetle meşgul olan 

zümrelerin sayısına genel olarak bakıldığında Ruha şehri, Musul şehri, Harput şehri ve Mardin 

şehri dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Eyalet içerisinde kale şehir özelliği taşıyan şehirlerin 

de olduğu görülmektedir. Kalelerde görevli kişilerin sayısı, ve aldığı ücretler; şehrin sahip 

olduğu stratejik ve iktisadi öneme göre değişiklik göstermektedir. Şehirde kale unsuru olan 

birimlerden özellikle Hasankeyf’in, gerek mustahfızan sayısı yönüyle ve gerekse kale 

hizmetinde bulunan komutan-askerlere ödenen yevmiye bedelinin yüksekliği yönüyle 

dikkatleri celp eden bir şehir olduğu ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Gemide kullanılan halatı oluşturan ince ipliklere tel denmektedir. Denizcilik terminolojisinde 

bu malzeme flaşa olarak isimlendirilmektedir. Süleyman Nutki Kamus-ı Bahri isimli eserinde 

onu kendir elyaftan sağa bükülerek oluşturulan ince sicimlere verilen isim olarak tanımladıktan 

sonra onun 100 libre kadar bir ağırlığı çekmeye elverecek kadar dayanıklı olduğunu 

bildirmektedir. Telin bükülerek meydana getirdiği urgan ve halat ise hem lengerlerin suya 

atılması ve çekilmesi hem gemilerin limana bağlanması, hem de gemilerdeki yelken ve serenler 

dâhil kısımların sabitlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gemi lombarlarında bulunan 

toplar bile ateşlendikleri sırada oluşan geri itme gücü nedeniyle yerlerinden fırlamamları için 

urgan ve halatlarla bir noktaya sabitlenmektedir. 

Osmanlı Devletinde telin imal edildiği asıl hammadde kendirdir. Kendirin en yaygın olarak 

üretildiği yerlerin başında ise Orta Karadeniz bölgesi gelmektedir. Burada bulunan ve Canik 

sancağı içinde yer alan Samsun, Çarşamba, Perşembe, Ünye ve Fatsa gibi kazalar yaygın 

biçimde kendir üretmekte ve donanmanın ihtiyacı olan teli temin etmektedir.8.yüzyılda kalyon 

teknolojisine geçilmesiyle birlikte donanmanın ihtiyacı olan tel miktarı da büyük ölçüde 

artmıştır. Örneğin Canik sancağından 18.yüzyılın ilk çeyreğinde talep edilen tel miktarı 10,000 

kantara (564,490 kg) çıkmıştı. Bu artışın sebebi kalyon türü gemilerin kadırgalara kıyasla 

yelkenli gemiler olması münasebetiyle tele daha fazla ihtiyaç duymalarıydı. Canik sancağında 

bulunan 19 kaza avarız ve nüzul karşılığı olarak ocaklık tayin edilmişti. Yani bu kazalar adı 

geçen vergileri ödemek yerine kendilerinden her sene talep edilen muayyen miktar teli işleyerek 

devlete teslim etmekle yükümlü tutulmuşlardı. 

Ocaklık usulü tel temininde asıl usuldür. Bu usul diğer donanma malzemeleri olan kereste, 

yelken bezi, reçine, katran, zift ve peksimet gibi malzemelerin temininde de kullanılmaktadır. 

Bu usulde belli bir yörenin ahalisi rayiç fiyat üzerinden devletçe talep edilen donanma 

malzemelerini teminle yükümlü tutulmakta ancak buna karşılık avarız ve nüzul gibi bazı örfi 

vergilerden muaf tutulmaktaydılar. Seçilen yörenin ahalisi adı geçen malzemeleri teminde 

uzmanlaşmış işçi ve ustalardan meydana gelmekteydi. Bahse konu rayiç fiyat ise devletçe 

belirlenmiş bir tür “narh fiyatı” idi. Tarafların üzerinde uzlaştıkları bir fiyat olmadığı gibi 

piyasada arz ve talebe göre oluşmuş bir fiyat da değildi. Üreticinin üretim maliyetlerini asgari 

düzeyde karşılamayı amaçlayan ve devletin tek taraflı iradesiyle teşekkül elmiş olan bir fiyattı. 

Bu fiyatın tespit gayesi üreticiyi mağdur etmeden devlete en az masrafla bu malzemeleri temin 
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etmekti. Ancak devletçe belirlenen bu fiyatlar18.yüzyılın istikrarsız piyasa koşullarında paranın 

değer kaybetmesi ve üretim girdilerinde yaşanan sürekli fiyat artışları nedeniyle üreticiyi 

mağdur eden bir mekanizmaya dönüşmüştür. 

Usul olarak Canik ve civarıyla diğer bölgelerden satın alınan kendir teli gemilere yüklenerek 

İstanbula ulaştırılmaktaydı. Gemilerin hava muhalefetinden dolayı herhangi bir kazaya 

uğramamaları için denizin sakin olduğu bir dönemde (mevsim-i derya) kış mevsimi gelmeden 

önce yola çıkmalarına dikkat edilmekteydi. Denize açılmanın tehlike arz ettiği zamanlarda 

Tersane-i amireye ulaştırılacak kendir teli Canikten İstanbula at ve katırlarla nakledilmekteydi. 

Talep edilen miktardaki telin temininde kimi zaman güçlükler yaşanmıştır. Devlet adına kendir 

teli alımıyla görevlendirilenlerin halka eksik para vermeleri veya istenen telden fazlasını talep 

ederek bunu kendi kazançları için satmaları halkta huzursuzluk yaratmıştır. Bu gibi yolsuzluk 

iddiaları devlet tarafından yerinde tahkik ettirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Donanması, Tel, Kendir, 18.Yüzyıl. 

 

ABSTRACT 

The thin threads that make up the rope used on the ship are called wires. In maritime 

terminology, this material is called flasha. Süleyman Nutki describes it as the name given to 

thin twine formed by twisting the hemp fiber to the right in his work named Kamus-ı Bahri and 

reports that it is durable enough to pull a weight up to 100 pounds The rope and the rope formed 

by twisting the wire are widely used in the throwing and pulling of the lancers into the water, 

the connection of the ships to the port and the fixing of the parts including the sails and the 

booms of the ships. and fixed to a point with ropes. 

Hemp is the main raw material from which the wire is produced in the Ottoman Empire. One 

of the most common places where hemp is produced is the Middle Black Sea region. Accidents 

such as Samsun, Çarşamba, Persembe, Ünye and Fatsa, which are located here and within the 

Canik sanjak, produce hemp widely and the wire that the navy needs. With the transition to 

galleon technology in the 8th century, the amount of wire required by the navy increased 

significantly. For example, the amount of wire demanded from Canik in the first quarter of the 

18th century increased to 10,000 cantars (564,490 kg). The reason for this increase was that 

galleon type ships sailed ships compared to galleys. 19 accidents on the Canik starboard were 

assigned as a quarry in return for the killing and nüzul. In other words, these accidents were 

obliged to process the certain amount of wire demanded from them every year and deliver them 

to the state instead of paying the said taxes. 

This method is also used in the procurement of other naval materials such as timber, sail cloth, 

resin, tar, pitch and rusks. In this method, the inhabitants of a certain region are obliged to 

provide the navy materials requested by the state at fair prices, but However, they were 
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exempted from some customary taxes such as avarız and nüzul. The residents of the selected 

region consisted of workers and masters specialized in the supply of the said materials. The 

current market price was a kind of "fixed price" determined by the state. There was no price on 

which the parties agreed. It was not a price formed according to demand. It was a price that 

aimed to meet the production costs of the producer at a minimum level and was formed by the 

unilateral will of the state. The purpose of determining this price was to provide these materials 

to the state with the least expense without making the producer suffer. However, these prices 

determined by the state were unstable  market conditions It has turned into a mechanism that 

victimizes the producer due to the depreciation of money and the continuous price increases in 

production inputs. 

Hemp wire purchased from Canik and its surroundings and other regions was transported to 

Istanbul by loading the ships. In order to prevent any accidents due to adverse weather 

conditions, it was paid attention that the ships set out before the winter season (season-i sea). 

At times, the hemp wire to be delivered to the Tersane-i chief was transported from Canik to 

Istanbul by horse and mules. 

Difficulties were sometimes experienced in the supply of the requested amount of wire. The 

lack of money to the public by those assigned to purchase hemp wire on behalf of the state or 

demanding more than the requested wire and selling it for their own gain created uneasiness in 

the public. Allegations of such corruption were investigated by the state on site. 

Keywords: Ottoman Navy, Wire, Hemp, 18th Century. 

 

Giriş 

18. yüzyıl, denizcilik alanında bir takım önemli gelişim ve dönüşüme tanık olunan değişim ve 

dönüşüm yüzyılıdır. Bu yüzyılda yaşanan gelişim ve dönüşümün en belirgin işareti, kalyon 

sınıfı gemilerin Avrupalı denizci devlet donanmalarında hâkim gemi modeli haline gelmesiydi. 

Kalyon bu yüzyılda bilhassa Kuzey Avrupa devletlerinin donanması açısından asıl savaş gemisi 

haline gelmiştir. Esasında Avrupa’da kalyonlar, coğrafi keşifler çağından beri 

kullanılmaktaydılar. Hatta, 1571'de İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanmasına ağır bir 

darbe indiren Haçı donanmasının gemileri, uzun direkli, yelkenli, yüksek bordalı ve 36 toplu 

kalyon olarak isimlendirilen savaş gemileriydi. Kadırga ağırlıklı Osmanlı donanması ile 

kalyonların etkili bir biçimde kullanıldığı Haçlı donanması arasındaki 1571 İnebahtı Deniz 

Savaşı, kürek devrinin sonu yelken devrinin başı kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra,  

donanmalar arasında büyük deniz savaşları yerine bir ada ya da kıyı kentini işgal,  belli bir 

noktaya yapılan baskınlar,  vur kaçlar ve az sayıda gemilerden oluşan filolara karşı büyük 

filolarla saldırılar yapmak gibi metotlar genel kabul gören savaş ve strateji anlayışı olmuştur.   



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 69 www.aegeanconference.com 

 

 Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Venediklilerle yaşadığı Girit Savaşı (1645-1669) sırasında 

edinmiş olduğu tecrübelerin ışığında kalyon dönemine geçiş için bazı girişimlerde bulunmuştur. 

Bu minvalde başta Tersane-i Amire olmak üzere bazı tersanelerde kalyonlar inşa edilmiştir. 

Ancak bunlar 1701 Bahriye Kanunnamesi ’ne kadar kesin bir biçim halini alarak devlet 

politikası haline gelememiştir. Devletin bu yeni döneme geçişinde Mezemorta Hüseyin 

Paşa’nın yeri Osmanlı denizcilik tarihi açısından önemlidir. Çünkü donanmada kalyonun 

önemini en iyi fark ederek donanmayı bu yönde yeniden yapılandırmak için ilk harekete geçen 

ve sonuç alan odur. Asıl adının Hacı Hüseyin olduğu ve Mayorka (Mallorca) ya da Moritanyalı 

olduğu  iddia edilen Mezemorta Hüseyin Paşa, çekirdekten denizci olup 17 yıl kadar esaret 

hayatı yaşamış ardından Cezayir’de Fransızlara karşı savaşarak onları buradan uzaklaştırmıştır. 

Daha sonra Cezayir dayısı ve beylerbeyi iken 1689'da Kalaylıkoz Ahmet Paşa’nın yerine 

kaptanıderya tayin edilmiştir.  Kendisi,  1693'te Edirne’de Sadrazam Çalık Ali Paşa ile 

görüşerek miri kalyonların ihtiyacını karşılama ve kalyonların kaptan, zabit ve leventlerinin 

görevlendirilmesi konusunda ondan yetki almıştır.1695’te Venedik donanmasına karşı 

Midilli'nin Zeytinburnu açıklarında kazandığı zafer ve ardından  1696-1697 arasında Venedik 

donanmasını Andre Adası ve Bozcada önlerinde 3 defa mağlup etmesi ona haklı bir şöhret 

kazandırmıştır. Mezarı Sakız Adası'nda  bulunan Mezemorta Hüseyin Paşa, 1701’deki 

vefatından önce hazırlıklarını tamamladığı Bahriye Kanunnamesi ile kalyon devrinin en önemli 

mimarı haline gelmiştir. Bu kanunname ile donanmada görev yapan mürettebatın tayin, terfi ve 

emeklilik durumları düzenlenmiş ve kariyer basamaklarında yükselmek için bilgi ve yetenek 

ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca her yıl belirli miktarda kalyon inşa edilerek kalyon sayısının belli 

rakama ulaştırılması devlet politikası haline gelmiştir.   

Yukarıda belirtildiği üzere kalyonlar ilk defa Mezemorta Hüseyin Paşa döneminde 

kullanılmamıştır.  Daha önce 1571 Kıbrıs’ın ve 1574 Halkulvad’ın fethinde de kullanılmıştır.   

Lakin bu fetihlerde kalyonun işlevi savaş olmayıp, geri planda asker, erzak ve savaş malzemesi 

nakliyatı yapan nakliye gemisi olarak hizmet vermektir. Ordunun bel kemiği kadırgalardır. 

Mezemorta Hüseyin Paşa ise kalyona yeni bir anlam ve işlev yükleyerek onu,  ikinci planda 

kalan bu kullanım sahasının epey ötesine taşımış ve donanmanın asıl savaş gemisi haline 

getirmiştir. Yaptığı işin önemi buradan gelmektedir. Rüzgar gücünü kullanan kalyona geçiş kas 

gücünü kullanan kürekle hareket eden kadırgaya kıyasla daha fazla masraf ve harcama 

gerektirmiştir. Dolayısıyla kadırgaya kıyasla daha büyük ve hacimli olan kalyon inşası için 

gerekli olan kereste, seren, sütun, urgan, halat, zift, katran, çivi ve yelken bezine duyulan ihtiyaç 

önceki yüzyıllarla kıyaslanamayacak ölçüde artmıştır.  Bu yüzyılda varlığına duyulan ihtiyacın 

hızla arttığı malzemelerden birisi de hiç şüphesiz teldir.   

 

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 70 www.aegeanconference.com 

 

1.  Kavram ve Önemi 

Tel, Osmanlı sözlük yazarlarından Süleyma Nutki’ye göre kendirden sağa bükülmek suretiyle 

elde edilen bir tür sicimdir1. Lütfi Gürçay da teli tıpkı Süleyman Nutki gibi sağa bükülerek 

yapılmış sicim olarak tanımlarken2, Metin Karayazgan bir halatı oluşturan ince iplikler 

anlamına gelen filasa terimi ile onu eş anlamlı olarak kullanmıştır3. Bu yüzden günümüzde 

kullanılan madeni tel ile anlam yönünden fazla bir benzerliği yoktur.   

Tel, önemine binaen birçok belgede; “…tertib ve mübaya’atına asla fütur ve halel 

gelmeyerek…4” “…ehem ve elzem olduğuna binaen…5” “…zikr olunan til-i saf Donanma-yı 

Hümayun kalyonlarının ehem mühimmatından olub bir an akdem mübaya’a…6” 

“…gominalara eşed lüzumuna mebni…7”  “…donanma-yı hümayun kalyonları ve sefayin-i 

sairenin teçhizleri içün tilin ziyade lüzumu olmağla…” “…til, vakt- ü zamanıyla gelip teslim 

olmadığından Donanma-yı Hümayun kalyonlarının teçhizinde zahmet ve meşakkat 

çekildiğinden…8” “…tilin kesret ve vefret üzere lüzum ve iktizasına binaen…9” “…til, vakt ü 

zamanıyla gelip teslim olmadığından Donanma-yı Hümayun kalyonlarının teçhizlerinde 

zahmet  ve meşakkat çekildiği…10” “…til-i mezbur Donanma-yı Hümayun teçhizinin 

mevkufü’n-aleyhi olmaktan naşi…11” gibi ifadelerle üzerinde sıkça durulan bir malzemeydi.  

Bunun sebebi, telin kullanım yerinin taşıdığı önem ve geminin asli işlevini yerine getirebilmesi 

için varlığına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktaydı. Teller, daha çok gomina ve gomina 

aletlerinin hazırlanması ile direk, seren, yelken, top ve yüklerin sabitlenmesi amacıyla 

kullanılmaktaydı12. Gomina terimi anlam olarak gemi demirlerine bağlı bulunan kalın halatı 

ifade etmektedir13.  Gomina işlev olarak “…sefine-i Donanma-yı Hümayunun ruhu 

mesabesinde…” olması dolayısıyla bunun etkili biçimde kullanılabilmesi için tele ihtiyaç 

vardı14.   Telin ruh kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmasının sebebi bulundu gemiye hayat 

vererek ona yüklenen işlevi yerine getirmesini sağlamasıdır.  Anlam olarak ruh bedenin canlı 

                                                           
1 Süleyman Nutki, Kamus-ı Bahri, Derleyen Mustafa Pultar, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011, s. 283. 
2 Lütfi Gürçay, Gemici Dili, 2. Baskı, Deniz Basımevi, İstanbul,1962,s.376. 
3 Metin Karayazgan, Denizci Sözlüğü (Gemici Dili), İzmir, 1981, s. 41. 
4 BOA.C.BH.21.2019.1./27 zilkade 1213 
5 BOA.C.BH.47.2201.1./19 Cemaziyülevvel 1204. 
6 BOA.C.BH.30.1420.1. 
7 BOA.C.BH.99.4792.1. 
8 BOA.MAD.d.3365.130./17 Şevval 1203 
9 BOA.C.BH.253.11730.1./23 Zilhicce 1197. 
10 BOA.MAD.d.3365.130./17 şevval 1203 
11 BOA.C.BH.154.7342.1./10 Muharrem 1204 
12 Canik muhassılı olan vezir es-Seyyid Mahmut Tayyar Paşa’ya 1219 (1804/1805) yılında gönderilen bir 

fermanda gominalar için külliyatlı miktarda telin Tersane-i Amire’de bulundurulmasının “feraiz-i maslahat-ı 

hâliyeden” olduğu belirtilerek Canik ve Karahisar-ı Şarki sancaklarında bulunan kazalardan 5,000 kantar (281,600 

kg ) saf tel toplaması emredilmişti.(Bkz.BOA.C.BH.42.1989.1. 
13 Süleyman Nutki,age.,s.108. 
14 BOA.C.BH.42.1989.1. 
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kalmasını sağlayan varlıktır. Ruhun terk ettiği beden ise ölüdür. 18.  yüzyılda sadece tel değil 

geminin işlevini yerine getirmesi için hayati derecede önem taşıyan seren, sütun, demir ve 

yelkenler de “geminin ruhu” ifadesiyle nitelenmiştir15.   

Telin kullanılmış olduğu gemiler, 18. yüzyıl başında kürekli gemilerden yelkenli gemilere 

doğru yaşanan yapısal dönüşümün sonucu olarak savaş kalyonlarıydı. Şüphesiz ticari maksatla 

imal edilen kalyonlarda da tel kullanılmaktaydı. Ancak donanma gemilerinde bu malzeme 

donanmanın üstlenmiş olduğu askeri görev ve rol dolayısıyla daha fazla değer ve önem 

taşıyordu. 1701 yılında yayınlanan Bahriye Kanunnamesi’nden sonra yeni inşa edilen kalyonlar 

nedeniyle donanmada kereste, katran, yelken bezi, üstüpü, tente ve zift gibi yapı malzemelerinin 

yanında tele duyulan ihtiyaç da artmıştır.  Bunun sebebi ise tartışmasız biçimde kalyonların 

kütle ve hacim olarak kürekli gemilere kıyasla daha büyük ve daha geniş olmasıdır. Ancak bu 

durum telin sadece kalyonlarda kullanıldığı anlamına gelmiyordu. Kalyon dışında diğer savaş 

gemilerinde de kullanılmaktaydı. Bu hususu, belgelerde geçen “…Donanma-yı Hümayun 

kalyonları ve sefayin-i saire teçhizleri için iktiza eden mühimmattan Fatsa telinin…” ifadesi 

teyit etmektedir16.  Dolayısıyla 18.  yüzyılda şalopa17, burtun korvet ve firkateyn gibi gemilerde 

de tel kullanılmaktaydı18.  İnce donanma gemileri olan şayka19, kancabaş, şehtur20, kırlangıç ve 

tonbaz21 gibi gemiler için de tel kullanılmaktaydı22.   Kullanılan teller anlaşıldığı kadarıyla üç 

türlüydü.  Birincisi tel-i saf ya da tel-i Fatsa olarak isimlendirilen teldi. Bu tel ocaklık usulüyle 

ülkenin belli bölgelerinde yaşayan ahaliden toplanan ve en yaygın olarak kullanılan teldi23.  Bu 

teli bilhassa Batı ve Orta Karadeniz sahilinde yer alan kazalarda yaşayan ocaklık yükümlüsü 

                                                           
15 Mehmet Taş, 18.Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Yelken ve Yelken Bezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Kahramanmaraş, 2019,  s. 103. 
16 Konuyla ilgili olarak el-Hac Ahmet tarafından 5 Safer 1158 (9 Mart 1745) tarihinde padişaha hitaben yazılmış 

olan arzuhal için bkz. BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1. 
17 Şalopa veya çalopa isimli gemi yelkenle hareket eden yelkenli ve ambarsız gemilerdendir. Daha çok kalyonların 

yedeğinde haberleşme vasıtası olarak kullanılmıştır. Bu gemilerin,18.yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı donanmasına 

kullanılmaya başlandığı belgelerde yer alan “nev-icad” ibaresinden anlşılmaktadır.(Bkz. İdris Bostan, Osmanlılar 

ve Deniz, Küre Yayınları,3. Baskı,İstanbul, 2010, s.169.) 
18 Akdeniz kaptanlarından Murabıtzade Hasan Kaptanın miri saliyaneler firkateyn sefinesi için Tersane-i Amire 

tarafından 30 kantar (1689 kg) saf tel büktürüldüğüne dair 1213 (1798/1799) yılına ait arz yazısı için bkz. 

BOA.MAD.d.10429.95. 
1919 Şayka türü gemiler Özi, Dinyeper ve Tuna nehirleri ile Karadeniz’de kullanılmış savaş gemileridir. Ortalama 

uzunluğu 13-25 metre arasında değişmekteydi. Şaykalar esas olarak Tuna’daki tersane ve iskelelerde inşa 

edilirdi.(Bkz.İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, s. 132-133.) 
20 Şehtur ya da şahtur isimli gemi,Tuna ve Fırat nehirlerinde kullanılan ince donanma gemisidir. Tuna’ya komşu 

iskele ve tersaneler yanında Tersane-i Âmire’de de şehtur gemisi inşa olunmaktaydı.1769’da Tersane-i Amire’de 

firkate ve pergende dışında şehtur da inşa edilmişti. 1770’de donanmada 34 şehtur görev yapmaktaydı. (Bkz. İdris 

Bostan, Osmanlılar ve Deniz, s. 134-135.) 
21 İsmi geçen gemiler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, Küre Yayınları, 3. Baskı, 

İstanbul, 2010. 
22 Bu hususu, “…Bahr-i Sefid ve siyah caniplerine ihracı musammem olan Donanma-yı Hümayun kalyonları ve 

ince donanma ve sefayin-i saire teçhizleri için Tersane-i Amire ocaklığı olan til-i Fatsa ve kendir-i hamdan 

maada…” ifadesi kanıtlamaktadır. Konuyla ilgili arz yazısı için bkz. BOA.C.BH.14.667.1. 
23 Trabzon sancağı mutasarrıfı el-Hac Ali bey tarafından bazı kazalardan 5,000 kantar (281,600 kg) kadar Fatsa 

teli toplanması hakkındaki 19 Rebiyülahir 1183 (22 Ağustos 1769) tarihli arz yazısı için bkz. BOA.C.BH.14.667.1. 
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ahali dokuyordu.  İkinci tür tel ise tel-i Frenki olarak isimlendirilen ve Aynalıkavak Sarayı 

civarında yaşayan aletçi ve halatçı esnafı tarafından dokunan teldi. İsminden anlaşıldığı 

kadarıyla Avrupa kökenli olan bu tel, bahse konu esnaftan devletçe satın alma yoluyla 

karşılanmaktaydı24. İsmi dolayısıyla Avrupa gemilerinde kullanılan bir tel türü olması ihtimal 

dâhilindedir. Üçüncü tür tel de revgan tel olarak bilinen teldi. Bu tür tel daha çok serbest 

piyasadan satın alma yoluyla karşılanmaktaydı25.   

 

2.  Tel Toplanan Kazalar 

Tel, kendir isimli bir bitkiden elde edilmekte olup bu bitkinin lifleri kendir ya da kenevir olarak 

isimlendirilmektedir. Bir yıllık ömre sahip olan kendir, 2-3 metre kadar büyüdükten sonra 

toprak yüzeyine yakın bir noktadan kesilmekte veya elle sökülmekte ardından ise bitkinin 

gövdesi ıslatılıp yumuşatıldıktan sonra ezilerek tel bükmek için lif elde edilmektedir. Tel 

şeklinde olan bu lifler, yetiştirildiği yere nispetle Fatsa teli olarak ifade edilmektedir26. Sadece 

Fatsa kazasında değil ona yakın olan kaza ve köylerde de yetiştirilmektedir. Bu liflerden ip, 

urgan, halat, çuval, çadır ve kalın kumaş gibi kaba örgüler imal edildiği için ve bunlar donanma 

gemilerin donatımında önemli bir yer tutan halat ve bezlerin hammaddesini teşkil etmesi 

münasebetiyle tel devlet açısından önemli bir malzemeydi27.   

Tel, bir birine komşu ya da uzak sancak ve kazalardan toplanmaktaydı. Tel toplanan kazaların 

başında Karadeniz sahilinde bulunan sancak ve kazalar gelmekteydi. Tel temininde bu sancak 

ve kazaların ön plana çıkmasının sebebi Karadeniz ikliminin kenevir bitkisi yetiştirmeye uygun 

oluşu ve bölgenin yer yüzü şekillerinin burada yaşayan insanları iktisadi yönden denizcilik 

faaliyetine teşvik etmesidir. Dolayısıyla bölgenin engebeli yapısı dolayısıyla tarıma elverişli 

arazilerin sınırlı oluşu kıyı bölgelerinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar için 

balıkçılık ve deniz taşımacılığını cazip bir iktisadi faaliyet haline getirmiştir.  Esasen Eski 

Çağdan beri Karadeniz’in güneydoğu sahillerinde yer alan güvenli barınak yerleri ve zengin 

balık kaynakları yanında deniz ticaret yollarının bu bölgeden geçmesi ve bölgenin ormanlık 

yapısı, denizcilik faaliyetleri ile yerel tekne yapımcılığının gelişmesini sağlamıştır28.  Bu durum 

yetenek ve bilgi sahibi çok sayıda gemi ustası, marangoz, üstüpücü ve tel dokuyucu gibi nitelikli 

iş gücünün bu bölgede doğuşunu mümkün kılmıştır. Biraz da coğrafi ve iktisadi koşulların 

                                                           
24 Aynalıkavak Sarayı civarında yaşayan aletçi esnafı tarafından her bir kantarı 2 kuruştan 321 kantar  (18,078 kg) 

Tel-i Frenki imal edilmiş ve kendilerine 802 kuruş ödenmiştir. (bkz. BOA.AE.SSLM.III.361.20684.1.) 
25 19.yüzyıl başlarında Yanni Reis gemisinden 1055 vukıyye (1352 kg) revgan tel satın alınarak Tersane-i 

Amire’de bulunan Mahzen-i Sürb’e teslim edilmişti.(bkz.BOA.C.BH.209.9751.1.) 
26 Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, Küre Yayınları, İstanbul, 2011, s. 264. 
27 Rumeysa Kars, 18.yüzyılın ilk yarısında Karadeniz Bölgesi’ndeki Tersane Ocaklıklarının Osmanlı Donanması 

Açısından Önemi Ve Askeri Lojistik Potansiyeli, Geçmişten Günümüze Karadeniz’de Ulaşım, Editörler: Mehmet 

Okur, Ülkü Köksal, Volkan Aksoy, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2020, s. 128. 
28 Mahmut Davulcu, Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu, KSBD, Sayı 12, 

Sene 7, 2015, s.100. 
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zorlamasıyla oluşan denizcilik ekonomisi, yüzyıllar boyunca Bolu’dan Batum’a kadar uzanan 

sahil şeridinin Osmanlı donanması için çok önemli bir lojistik ve ikmal merkezi olması 

sağlamıştır. Devlet bu sebeple burada üretilen donanma malzemelerini, ihtiyacı ölçüsünde 

kullanabilmek amacıyla birçok kaza ve ahalisini donanmanın ihtiyaç malzemeleri için ocaklık 

olarak belirleyerek sadece tel değil aynı zamanda kereste, seren, sütun, kendir, zift ve katran 

gibi malzemelerin bir kısmını da buradan temin etme cihetine gitmiştir. Burada bulunan Bolu, 

Alaplı, Ereğli, Bartın, Kurucaşile, Kidros, Cide, İnebolu, Kastamonu, Samsun, Alaçam, Bafra, 

Ayvacık, Terme, Ünye, Fatsa ve Ordu adı geçen kereste, seren, sütun, kendir, tel, zift ve katran 

temininde ön olana çıkan yerleşim yerleri olmuştur29. 18. yüzyılda kalyon teknolojisine geçişle 

birlikte Tersane-i Amire’nin artan malzeme talebi karşısında hem bu bölgedeki yerleşim yerleri 

daha çok ön plana çıkmış hem de artan talebe bağlı olarak ağırlaşan vergi yükü karşısında 

ahalinin şikayet ve talepleri daha fazla hissedilir hale gelmiştir. Konu bağlamında Tersane-i 

Amire’nin ihtiyaç duyduğu kendir teli ihtiyacı, bu yüzyılda yıllık 10,000 kantara (564,490 kg) 

ulaşmış bu ise eskisine oranla daha fazla insanın kendir üretimine yönelmesine neden olmuştur. 

Canik sancağında daha önce bu işle uğraşmayanların tel üretimine yöneldiklerinin görülmesi 

üzerine 1735 yılında sancağın yeniden yazımı cihetine gidilmiş ve 19 kaza daha ocaklık olarak 

tayin edilmiştir30.   

Karadeniz sahilinde yer alan Kastamonu sancağı ile Canik sancağı tel temininde ön plana çıkan 

sancaklardı. Kastamonu sancağına bağlı Güney, Taşköprü31 ve İnebolu kazası32 ile Canik 

sancağı dâhilinde bulunan Samsun, Terme33, Hisarcık, Ayvacık, Ökse, Fenaris, Akçay, Bafra, 

Çarşamba, Bafra, Ünye ve Fatsa kazaları ile birlikte Karahisar-ı Şarki sancağında bulunan 

kazalar tel temininde ön plana çıkmıştı34. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Samsun’a geldiğinde 

burada yaşayan ahaliyi tanımlarken; “…Halkı,  cümle keştîbân ve kendirciyândır ve a‘vânı 

yokdur ve uleması çokdur.” şeklinde yapmış olduğu tanımlama bile sadece Samsun ahalisinin 

ne kadar yoğun biçimde denizcilik ve kendircilikle uğraştığını göstermektedir35.  Onunla aynı 

                                                           
29 Rumeysa Kars, age. , s. 122. 
30 Yusuf Alperen Aydın, age. , s. 266. 
31 Tersane-i Amire ihtiyacı için Kastamonu sancağından ferman ile talep edilen  2,000 kantar (112,640 kg) saf telin 

Güney ve Taşköprü kazalarında bulunan köylerde yetişmekte olduğuna dair 14 Zilkade 1209 (2 Haziran 1795) 

tarihli isimsiz bir arz yazısı için bkz.BOA.C.BH.117.5691.1. 
32 İnebolu ve havalisinde bulunan tel satın alınması lazım gelen kazaların kadı ve naiplerine 12 Cemaziyülevvel 

1201 (2 Mart 1787) yılında gönderilen bir hükümde İnebolu kazasından her bir kantarı 9 kuruştan 200 kantar 

(11,264 kg) tel satın alınması emredilerek bunların gemilere yüklendikten sonra İstanbul’a gönderilmesi 

emredilmişti.(bkz.BOA.MAD.d.10412.105.) 
33 Terme kazası dâhilinde Togarlı, Frenk, Çelme, Karaağaç, Bereket karyeleri tel temin edilen yerleşim yerleriydi. 

(bkz.BOA.C.BH.77.3694.1.) 
34 Canik sancağından her sene toplanan ocaklık telinden başka narh fiyatı üzerinden tel satın alınmaktaydı.12 

Cemaziyülevvel 1201(2 Mart 1787) tarihinde Canik muhassılı olan dergâh-ı âli kapıcıbaşılarından Seyyid 

Hayrullah vasıtasıyla 500 kantar (28,160 kg.) telin satın alınması emredilmişti. Emir gereğinde telin her kantarına 

9 kuruştan toplam 4,500 kuruş ödenecekti.(bkz. BOA.MAD.d.10412.105.) 
35 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2. Cilt, Hazırlayan: Yücel Dağlı, Zekeriya Kurşun, Seyyit Ali 

Kahraman, Yapı Kredi yayınları, İstanbul,1998, s.45. 
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yüzyılda yaşamış olan Katip Çelebi de kendi dönemi için Samsun’dan 7,000 kantar (394,240 

kg) kendirin, ocaklık olarak donanmaya verilmekte olduğunu bildirmektedir36. Kastamonu ve 

Canik sancağındaki kazaların tel temininde ön plana çıkmasının klimatolojik ve topografik 

nedenleri yanında buraların İstanbul’a coğrafi olarak yakın bulunması gibi pratik bir nedeni 

daha vardı. Bu durum telin taşıma (navlun) ücretini düşürüyor ve devlete daha az maliyetli hale 

getiriyordu.   

Anadolu’da Karadeniz sahili dışında Karahisar-ı Şarki sancağı ile Aydın sancağı da devlete tel 

temin eden yerleşim yerleri arasında bulunmaktaydı37. Karahisar-ı Şarki sancağı dâhilinde 

Perşembe38,  Bayramlı, Ulubey, Bolaman ve Çamaş kazaları tel temin edilen belli başlı 

kazalardı39.  Aydın sancağı içinde yer alan yer alan Kuşadası, Menemen, Mihaliç, Tire40 ve 

Söke kazaları her yıl devlete belli miktarda kendir ve tel temin etmekle yükümlüydü41.  Anadolu 

dışında Rumeli den de kendir temin edilmekteydi.  Rumeli’de bulunan Burgaz’a bağlı Ahyolu 

ile Selanik sancağı içinde bulunan Katerin kazası,42 yanında Yenişehir, Manastır, Üsküp, 

Gümülcine, Yenice ve Kavala43  gibi yerleşim yerlerinde yaşayan ahali de ocaklık yoluyla 

tersaneye tel ve kendir sağlamaktaydı44.   

 

3.  Telin Temin Usulü 

Tel temininde devletin izlemiş olduğu üç usul vardı. Bunlardan birincisi ocaklık yükümlüsü 

reayadan narh rayici üzerinden tel satın alma, ikincisi aletçi ve halatçı esnafına dokutarak 

bunlardan piyasa fiyatı üzerinden tel satın alma üçüncüsü ise yabancı tüccardan pazarlık yoluyla 

satın almak idi.   

 

                                                           
36 Katip Çelebi, Tufetü’l-Kibar,Fi Esfari’l-Bihar, 2. Cilt, Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 1980, s. 240. 
37 Tersane emini el-Hac Ali Ağa’nın takdim ettiği takrire göre Fatsa telinin azalmasın nedeniyle 1209 (1794/1795) 

yılında Aydın sancağından kendir satın alınması gerekmekteydi. (bkz. BOA.C.BH.91.4398.1.) 
38 “…bu kulları Donanma-yı Hümayun kalyonlarının a’zam umuru için Karahisar-ı Şarki sancağında vaki 

Perşembe ve Bayramlı ve Ulubey ve Bolaman ve Çamaş kazası ahalilerine ba- ferman-ı ali mubayaası ferman 

buyurulmasından…kaza-i mezbur ahalileri hisselerine isabet eden tilleri…(5 Safer 1158) (9 Mart 1745)” 

(Bkz.BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1.) 
39 Canik muhassılı el-Hac Ahmet tarafından 1153 (1740/1741) yılında padişaha hitaben yazılan bir arz yazısında 

adı geçen Karahisar-ı Şarki sancağında bulunan Bayramlı, Ulubey, Bolaman ve Çamaş kazalarından ferman ile tel 

satın almaya geldiğinde ahalinin zimmetlerinde bulunan teli hala teslim etmedikleri bildirilerek ilgili kazaların 

kadı, mütesellim, ayan ve serdarlarına ferman yazılması talep edilmekteydi. bkz.BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1. 
40 Hicri 2 Şevval 1212 (20 Mart 1798) tarihinde Kuşadası kazasının hissesine 250 kantar (14,080 kg) ve Tire 

kazalarının hissesine 150 kantar (8,448 kg) ham kendir isabet etmiş ve Aydın muhassılı Karaosmanzade el-Hac 

Hüseyin vasıtasıyla bunun toplanması istenmiştir. bkz. BOA.MAD.d.10429.94. 
41 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, 

s. 141. 
42 BOA.C.BH.36.1722.1./27 Muharrem 1212. (22 Temmuz 1797). 
43 Yusuf Alperen Aydın, age. , s. 268. 
44 Yusuf Alperen Aydın, age. , s. 265. 
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3.  1.  Ocaklık Yükümlüsü Reayadan Miri Fiyatıyla Satın Almak 

Ocaklık terimi Osmanlı Devleti’nde kale muhafızlarının ücretlerine veya tersane masraflarına 

karşılık olarak tahsis edilen aşar ya da örfi hasılat yerine kullanılan bir terimdir45.   Miri fiyat 

ise özü itibarıyla devletçe tek taraflı olarak belirlenmiş olan fiyattır. Yani bir tür narh fiyatıdır. 

Ocaklık uygulaması ile bazı sancak ve kazaların ahalisi avarız, sürsat ve nüzul gibi bazı örfi 

vergilerden muaf tutulmaları karşılığında, donanmanın ihtiyaç duyduğu bazı malzemeleri imal 

etmekle yükümlü tutulmuştur. Bu minvalde örneğin, Çanakkale, Sultaniye, Seddülbahir, 

Kilitbahir ve Gelibolu ahalisi her sene belli miktarda yelken bezi üretmekle yükümlüyken, 

Kocaeli sancağında bulunan kazaların ahalisi kereste kesmek ve iskelelere taşımakla 

yükümlüydü. Kaz Dağı bölgesindeki kazalarda yaşayanlar ise zift ve katran imal etmekle 

yükümlü tutulmuştu. Lapseki ve Gelibolu ahalisi her sene ocaklık yoluyla donanmaya peksimet 

hazırlamakla sorumluydu. Genel uygulama olarak bu sancak ve kazalara ocaklık olarak tayin 

edilen miktar, ihtiyacı karşılamaya yetmediğinde ise mühimmat yine aynı bölgeden ya da 

serbest piyasada faaliyet gösteren tüccardan satın alınarak karşılanmıştır46.  Canik sancağında 

yaşayan tel üreticileri, devlete her yıl teslim ettikleri tele “avarız teli” adını vermişlerdi47.  Bu 

isimlendirme ,ocaklık uygulaması ile onların avarız vergisi yerine tel teslim ettiklerini 

göstermektedir. 

Ocaklık uygulamasında, ahalinin görevi devletçe kendisinden talep edilen ürünü belli bir sürede 

ve belirli standartlarda imal ederek devletin bu iş için görevlendirmiş olduğu memura teslim 

etmekti. Buna karşılık, devlet onların imalat sürecinde sarf etmiş olduğu hammadde ve emek 

için belli bir ücreti bir yıl öncesinden onlara peşin ve nakit olarak ödemekteydi.  Ancak bu ücret 

onların kar etmelerini sağlamak için değil üretim maliyetlerini en asgari düzeyde 

karşılayabilmeleri için onlara ödenmekteydi. Belirlenen bu ücret, devletçe belirlenen miri fiyat 

üzerinden onlara ödenen bir ücretti. Fiyatın düzeyini hesaplarken devlet kamu ve ahali 

çıkarlarını bağdaştırmayı amaçlayan bir maliyet hesabı yapmaktaydı. Ücretin üretim 

maliyetlerini karşılayamayacak kadar düşük olması üreticinin iflas ederek tamamen üretimini 

durduracağı için devletçe arzu edilen bir durum değildi. Buna karşılık üretim maliyetlerinin 

üzerinde bir ücret ödenmesi ise devlet açısından işin maliyetinin artması ve daha fazla kamu 

kaynağının bu iş için seferber edilmesi anlamına gelmekteydi ki bu da hiç arzu edilen bir durum 

değildi. Normal koşullarda, Osmanlı parası akçenin değeri ve piyasa fiyatları istikrarlı iken 

üreticiye ödenen ücret onları en azından üretimlerini sürdürmeleri yönünde teşvik ederken, 

yüksek enflasyon, istikrarsız piyasa koşulları, paranın sürekli değer kaybı ve ham madde  

fiyatlarının arttığı 18.  yüzyılın belirsiz iktisadi ortamında bu ücret onları tatmin edemez hale 

gelmişti.  Çünkü bir narh fiyatı olan miri fiyat doğası gereği sabit kalma eğilimine sahipken, 

                                                           
45 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 2.Cilt, Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul,1983, s. 713. 
46 Mehmet Taş, age. , s. 139. 
47 BOA.C.BH.77.3694.1./20 Rebiyülevvel 1149. (29 Temmuz 1736) 
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piyasa fiyatları iç ve dış koşulların zorlamasıyla sürekli değişkenlik göstermekteydi. İflasına 

neden olacak şekilde zararına üretim yapmak istemeyen üretici ise akılcı hareket eden bir varlık 

olarak bu durumda devletçe kendisinden talep edilen ürünü ona satmamaya ve kaçak yollarla 

yerli ve yabancı tüccara satmaya yönelmiştir.   

 

3.  2.   Aletçi ve Halatçı Esnafına Dokutmak 

Ocaklık teli yeterli gelmediği takdirde, esnaftan temin etme cihetine gidilmekteydi.  İstanbul’da 

bulunan ve Tersane-i Amire sahası içinde yer alan Darağacı mevkiinin yakınlarında bulunan ve 

“resenciyan esnafı” olarak isimlendirilen bir esnaf zümresi tel, ispavli48 ve Frenk sicimi 

dokumaktaydı.  Resen halat, ip veya urgan anlamına gelmekteydi49.  1799/1800 yılında burada 

bulunan esnafa, Tersane emini ve liman reisi marifetiyle 1000 kantar (56,320 kg) tel 

dokutularak kendilerine 4085 buçuk kuruş ödeme yapılmıştır50.  Galata semtinde bulunan 

halatçı esnafı da tel imalatıyla meşguldü.  Burada bulunan esnaf ve tüccar Canik sancağına bağlı 

kazalarda yaşayan tel tüccarından satın aldığı Fatsa telini, deniz yoluyla İstanbul’a 

getirmekteydi51.  Aynalıkavak Sarayı mevkiinde bulunan aletçi esnafı, Frenk teli imalatında 

uzmanlaşmıştı52.   

 

3.  3.  Tüccardan Satın Alma 

Ocaklık yoluyla ahaliden ve satın alma yoluyla esnaftan temin edilen tel yeterli gelmez ise son 

yol olarak tüccardan satın alma yoluna gidilmekteydi.  Bu usul diğer ikisine kıyasla devlete 

maliyeti en yüksek usul olduğu için bu usule genelde istisnai durumlarda başvurulmaktadır. 

Devlete maliyetinin yüksek olmasının nedeni ise piyasa fiyatı üzerinden tüccarla pazarlık 

yapılarak satın alınmasıdır. Daha çok, savaş, sefer, baskın ya da ani gelişen askeri ihtiyaçlar 

üzerine bu usule başvurulduğu anlaşılmaktadır. 1791/1792 yılında ocaklık tertibinden toplanan 

tel yeterli gelmeyince, 12,000-13,000 kantar (675,840 kg-732,160 kg) tel ve kendirin 150,000 

kuruşa satın alınması için Kaptanıderya Gazi Hasan Paşa bir Rus tüccarla sözleşme yapmıştı53. 

Rus tüccarların bu konuda ön plana çıkmasının nedeni onlardan bu malzemeyi temin etmenin 

daha ucuz ve ekonomik olmasıdır. İngilizlerden bu malzemeleri temin etmek hem daha 

maliyetli hem de daha uzun bir zamanı gerektirmektedir. Esasında İngiltere gibi dünyanın en 

büyük denizci devletlerinden birisi dahi, bu dönemde Rus demirine bağımlıdır. Başka bir 

                                                           
48İspavli terimi birlikte bükülmüş üç telden yapılmış olan ve 30 kulaç boyundaki sicimi ifade eder. (bkz. Metin 

Karayazgan, age. , s. 61.) 
49 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 25. Baskı, Aydın Kitabevi, Ankara, 2008, s. 887. 
50 BOA.AE.SSLM.III.78.4731.1./11 Cemaziyülevvel 1214. (11 Ekim 1799). 
51 BOA.TSMA.E.879.57./5 Rebiyülevvel 1184. (29 Haziran 1770). 
52 BOA.AE.SSLM.III.361.20684.1. 
53 BOA.AE.SSLM.III.77.4645.1./2 Rebiyülahir 1206. (29 Kasım 1791). 
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denizci devlet olan Hollanda’nın da denizcilik konusunda 18.  yüzyılda Rusya ile güçlü ticari 

bağları bulunmaktadır. Rusya, bu yüzyılda sahip olduğu zengin hammadde kaynağı dolayısıyla 

Avrupa donanmalarının ana lojistik ve tedarik merkezlerinden birisi durumuna gelmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin 1791’de savaş halinde olduğu bir ülkenin tüccarından tel ve kendir satın 

alması onun bu malzemelere duyduğu ihtiyacın büyüklüğü kadar Rusya’daki denizcilik 

faaliyetlerinin gelişmişlik düzeyini de göstermektedir.  Rus tüccarların, devlete bu şekilde mal 

satacak kadar güçlenmesi, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması’nın Rus tüccarlara Osmanlı 

topraklarında ticaret serbestliği getiren hükümden Rus tüccarların istifade ettiğini de 

göstermektedir.   

18. yüzyılın ilk yarısı boyunca Osmanlı Devleti’nde iktisadi alanda göze çarpan yeniliklerden 

bir tanesi yeni yeni fabrikaların kurularak üretime başlanmasıdır. Örneğin 1709’larda Tersane-

i Amire bünyesinde, yelken bezi üretmek için Bezhane ile 1718’de Çini imalathanesi,  1720’de 

ipekli dokuma fabrikası, 1720’de Basma imalathanesi ve Boyahane, 1723’de Kemha ve Diba 

imalathaneleri ile Lale Devri’nin önemli yeniliklerinden olan kağıt fabrikası bu yüzyılda 

kurulan yeni fabrikalara örnek olarak zikredilebilir54.  Donanmanın ihtiyacı olan tel için 

İstanbul’da bir fabrika kurulduğuna dair elde bir veri bulunmasa da taşrada devlet tarafından 

finanse edilen ve destgah olarak isimlendirilen tezgâhların kurulduğu kesin olarak 

anlaşılmaktadır.  Ünye’de bu minvalde 1782/1783 yıllarında 9 kadar tezgâh faaliyet 

göstermekte iken Trabzon Valisi Ali Paşa’nın önerisi üzerine bunu 20 tezgâha çıkarmak için 

6381 kuruşun sarf edilmesi kararlaştırılmıştı55. Burada bulunan tezgâhların bakım ve tamiri 

devletin önemle üzerinde durduğu bir konuydu. 1791/1792 yılına gelindiğinde Ünye’de 

bulunan bir tane tel imalathanesinin harap olmaya yüz tutması üzerine üretim yapmak ve 

mevcut telleri korumanın imkânsız olduğunun anlaşılması üzerine kadı ve bilirkişilerle bir keşif 

yapılarak burasının tamir edilmesi için bir masraf listesi çıkarılmıştı.  Bu masraf listesi şu 

şekildeydi56; 

 

Malzeme Adı Aded/Miktarı Masrafı (kuruş) 

Kiremit  100,000 800 

Kiremit altına tahta 40,000 400 

Kebir direk 50 100 

Tabana kadar taş 100 - 

                                                           
54 Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, 13.Baskı, İstanbul, 2016, s. 255. 
55 BOA.C.BH.253.11730.1./23 Zilhicce 1197 (19 Kasım 1783) 
56 BOA.C.BH.16.764.2./13 Recep 1206 (7 Mart 1792) 
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Taş kayık 100 300 

Çivi 600 vukıyye (769 kg) 360 

Bakır Oluk 150 vukıyye (192 kg) 160 

Üstadiye  - 280 

Tablo 1.   Bir Tel İmalathanesinin Tamiri İçin Yapılan Harcamalar 

 

Diğer masraflarla birlikte toplam 3,000 kuruşu bulunan tamirat masrafının, Canik sancağı 

bedel-i nüzul ve avarız mallarından karşılanması kararlaştırılmıştı. Bu tabloya bakıldığında 

anlaşıldığı kadarıyla emeğe yapılan masraf toplam masrafın % 9,3’nü oluşturmakta geri kalan 

%90’ın üzerindeki masraf ise hammaddeye gitmektedir.  Bu durum 18. yüzyıl sonunda emek 

ve hammadde arasındaki makasın hammadde lehine açılmış olduğunu ve emeğin değerinin 

hammaddeye kıyasla epey gerilemiş olduğunu göstermektedir. Tel üreticileri kendilerine 

devletçe ödenen ücret ile hammaddeyi piyasadan satın almakta ve el emeği ile bunu tele 

dönüştürmektedir. Hammadde fiyatının yükselmesine rağmen uzun yıllar boyu emek ve ürün 

için kendilerine aynı fiyat düzeyinden ücret ödenmesinin onların alım güçlerini düşürdüğünü 

ileri sürmek mümkündür. Tel üreticilerinin emeğinin değerinin gerilemesi onları devlet için 

üretim yapma konusunda aksi yönde motive eden bir husus olmuştur.   

Tel üreten ahali, üretmiş olduğu teli ahşap çubuklara sararak teslim etmekte olup bu çubukların 

her biri 2 kantar (112,8 kg) tel sarmaya el verecek kadar sağlam ve büyük çubuklardır.  Teslim 

alınan teller, bunları imal edenlerin isim, çubuk sayısı ve kantar hesabı üzerinden teslim 

alınmakta ve ilgili kişinin borcunun hesabında kullanılmaktaydı.  Mahzen-i Sürb’e57 (Kurşunlu 

Mahzen) teslim edilen çubuklar Tersane emininin onayı ve marifetiyle teslim alınmaktadır.  Her 

teslimatta Mahzen emini ve kâtipleri tarafından sahibine mühürlü mahzen tezkiresi verilmekte 

ve yine bu tezkireler vasıtasıyla ahalinin borcu hesaplanmaktaydı. Bazı mahzen emin ve 

kâtiplerinin eksik teller yerine bunları bedelini tahsil ettiğinin anlaşılması üzerine 31 Ekim 

1713’de mahzene yeni bir düzen getirilmişti. Buna göre Tersane-i Amire’ye ocaklık 

bölgelerinden malzeme geldiği zaman, tersane emininin görüşü ve onayıyla bunlar Mahzeni 

Sürb’e taşınacak burada tartıldıktan sonra ise deftere kaydedilerek teslim alınacaktı.  Deftere 

kaydolunan malzemelere dair bilgilerin bulunduğu bir tane tezkireyi mahzen kâtibi yazacak, 

                                                           
57 Toplandıktan sonra tellerin depolandığı yer Mahzen-i Sürb’tür. Burası Tersane-i Amire’nin levazım ambarıdır . 

Sürb, Farsça kurşun anlamına geldiği için halk arasında burası Kurşunlu Mahzen olarak da bilinmekteydi. Tersane 

eminine bağlı olan bu deponun başında emin adında bir memurun bulunmasının yanında, defter ve hesaplarını 

tutmakla görevli eminin halifesi ve kâtipleri de bulunmaktaydı. Mahzen emininin başlıca vazifesi ise bu depoya 

konan malzemeleri teslim almak ve çıkarılan malzemelerin kaydını tutmaktır. Mahzen emininin konu bağlamında 

asıl vazifesi ise buradaki yelken bezlerini en iyi koşullarda muhafaza etmektir. (Bkz.Mehmet Taş,age.,s.129.) 
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başkâtip sah edecek ve ardından tersane emini ve mahzen emini bunu mühürleyerek ona 

resmiyet kazandıracaktı. Bu tezkire mühürlendikten sonra ahalinin borcuna mahsup olmak 

üzere baş muhasebe defterleri ile mevkufat defterlerine kaydolunacaktı58. Bu teller süre olarak 

kasım ayından mart ayına kadar geçen zaman içinde (Ruz-Kasım-Ruz-ı Hızır) dokunmaktaydı.   

Aşağıda örnek olarak Canik ve Kastamonu sancaklarında yaşayan ahali tarafından 1780/1781 

senesinden 1781/1782 senesine kadar dokunarak Galata gümrükçüsü defterine kaydolunan telin 

miktar ve yükümlülerinin isimleri verilmiştir59; 

 

İsim Çubuk Kantar 

Ünye’den Musa Reis 15 32 (1802 kg) 

Bezirganoğlu Molla Hasan 23 49 (2759 kg) 

İmam Molla Mehmet 10 21 (1182 kg) 

Tabak oğlu Hacı Ömer Ağa 22 47 (2647 kg) 

Karakullukçu Mehmet Beşe 9 18 (1013 kg) 

Hasan Beşe 5 11 (619) 

Bârgâroğlu  89 188 (105.88) 

Birinci oğlu Hacı Ali 66 134 (7546 kg) 

Tosunoğlu 10 21 (1182 kg) 

Uzun Mustafa 4 8 (450 kg) 

İmam Molla Ali 67 144 (8110 kg) 

Hacı Alemdar 34 71 (3998) 

Yalak Hacı Osman 3 6 (337 kg) 

Kunduraoğlu 9 18 (1013 kg) 

                                                           
58 Tersane-i Amire’nin bazı nizamına ilişkin Tersane Emini el-Hac Mehmet Efendi ilamıyla verilen emirlerin kaydı 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.BOA.MAD.d.2756.46. 
59 BOA.TSMA.E.273. 
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Hacı Aliye Emanet 2 4( 225 kg) 

Yelkenci Ali Beşe 7 14 (788 kg) 

Semenci Molla Hasan 15 32 (1802 kg) 

Karakullukçu Mustafa Beşe 20 38 (2140 kg) 

Çalık Hasan Beşe 27 57 (3210 kg) 

Hacı Hasan Oğlu Molla Mehmet 25 54 (3041 kg) 

Baba Ali 4 10 (563 kg) 

Osman Reisoğlu 8 17 (957 kg) 

Fatsalı Osman 24 50 (2816 kg) 

Eskicioğlu 24 50 (2816 kg) 

Eskicioğluna Emanet 12 24 (1351 kg) 

Ahmet Beşe 16 32 (1802 kg) 

Postacı Hasan 22 58 (3266 kg) 

Topal Hacı Ömer Ağa 8 16 (901 kg) 

Seyyid Mustafa Reis 9 18 (1013 kg) 

İmam Molla Mehmet 11 22 (1239 kg) 

Bolaman Serdarı 7 14 (788 kg) 

Velioğlu İbrahim Yazıcı 3 6 (337 kg) 

Çalık Hasan Beşe 27 57 (3210 kg) 

Hacı Yakup 13 29 (1633 kg) 

Hacı Alioğlu 51 108 (6082 kg) 

Tablo 2. 1781/1782 Yılında Canik ve Kastamonu Sancaklarından Toplanan Tel ve Tel 

Mükellefleri.   
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Tabloda meslek ismi olarak geçen karakullukçu Yeniçeri Ocağı bölük ve ortalarındaki küçük 

çavuşlara verilen isimdir60.  Beşe ismi Kapıkulu ocağına mensubiyeti ifade etmektedir.  Çalık, 

Yeniçeri ocağından uzaklaştırılan ya da kayıtları silinenler hakkında kullanılan bir terimdir61.  

Tabloda ismi geçen ve ulema sınıfına mensup olmayı ifade eden molla tabiri, mevleviyet 

payesini elde eden ulema hakkında kullanıldığı gibi birinci sınıf kadılar için de 

kullanılmaktadır62.  Ancak buradaki molla terimi resmi bir görevi ifade etmekten ziyade sivil 

kökenli bir lakabı ifade etmektedir. Reis unvanı gemi kaptanı olmayı ifade ederken yazıcı 

unvanı resmi bir unvan olup resmi bir görevi üslenmiş olmayı ifade etmektedir. Bolaman 

Serdarı isminde geçen serdar kelimesi asker başı ya da kumandanı anlamına gelmektedir.  Sivil 

unvanlardan olan ağa ise servetçe zengin olmayı ifade ederken yelkenci yelken bezi imal etmeyi 

meslek haline getiren kimseyi tanımlamaktadır. Tabloda isimleri yer alan kişiler babalarının 

adıyla, mensubu bulundukları sülale adıyla ya da lakabıyla birlikte kaydedilmişlerdir. Listeden 

anlaşıldığı kadarıyla reis, yelkenci ya da ağa gibi sivil şahısların yanında geçmişte ya da 

hâlihazırda resmi sıfatı haiz kamu görevlileri de tel imalatıyla meşgul olmakta ve devlete tel 

temin etmektedir. Ancak bunların temin ettiği tel tüccar kökenli ahaliye kıyasla daha düşük 

kalmaktadır.   

Donanmanın ihtiyacı olan telin temini sürecinde işleyen yasal usuller vardı. Her şeyden önce 

tersane emini ihtiyaç duyulan telin miktarını hesaplayarak bunu bir arz yazısı halinde padişaha 

sunuyordu.  Padişah tarafından bu talep uygun bulunduktan sonra onun uygun bulma iradesini 

içeren bir fermanla birlikte bu talep yazısı baş muhasebeye gönderilmekte ve baş muhasebede 

talep edilen miktarda telin fiyatı hesaplanarak defter haline getirilmektedir. Daha sonra ise bu 

defter, tel toplanacak olan yerdeki muhassıl, mutasarrıf ya da mütesellim gibi yerel kamu 

görevlilerine gönderilmekteydi.  Bu kamu görevlilerinin bizzat kendileri ya da onların bu iş için 

tayin etmiş olduğu kişiler vasıtasıyla bu defter ve padişahın konuyla ilgili fermanı tel 

mükelleflerinin yaşadığı kazalarda görev yapan kadılara ulaştırılmakta ve ardından kadı 

tarafından herkesin önünde bu ferman okunarak defterde kimin ne kadar tel teslim edeceğine 

dair bilgiler herkese ilan edilmekteydi. Yine aynı şekilde bütün tel mükelleflerine yasa ile 

belirlenmiş olan ücretleri yine kadı huzurunda ödenmekte ve şahitler huzurunda bu işlem kayıt 

alınarak ilama dönüştürülmektedir. Böylece bu ilamlar herhangi bir anlaşmazlık halinde 

taraflara ispat kolaylığı sağlıyor ve meselenin çözümüne katkı sağlıyordu.  Esnaf ya da 

tüccardan tel temin edildiğinde bunun üretim ve nakliye masrafı hesaplanarak yine baş 

muhasebeye kayd olunmakta ve ardından esnaf ve tüccarın alacağına kavuşması için bunun bir 

sureti onlara verilmekteydi. Bu sureti alan kişiler Tersane-i Amire hazinesine ya da gümrük ve 

darphane eminliğine tahsilat için başvurmaktaydı63.  İşleri takip etmek için bizzat tersane emini 

                                                           
60 Mehmet Zeki Pakalın, age. 2.cilt, s. 198. 
61 Mehmet Zeki Pakalın, age. 1.cilt, s. 323. 
62 Mehmet Zeki Pakalın, age. 2.cilt, s. 549. 
63 Şatırzade Hüseyin Ağa marifetiyle 158 kantar (8898 kg) saf tel kendirden imal edildikten sonra her bir kantar 

telin imalat ücreti hesap edildiğinde toplam 553 kuruşa ulaştığı görülmüştü. Bunun baş muhasebeye kaydolunarak 
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tarafından İstanbul’dan bir mübaşir tayin edilerek bölgeye gönderildiği çokça karşılaşılan bir 

olaydı.  Mübaşirin görevi, kendisine verilen fermanı ilgilisine teslim etmek ve ardından ona 

teslim olunan teli gemilere yükledikten sonra bunları İstanbul’a naklederek Tersane-i Amire’ye 

ulaştırmaktı64.   Kaza ve sancaklarda bulunan kadı, naip, ayan, emin ve yeniçeri kumandanı gibi 

kamu görevlileri ona bu konuda yardımcı olmakla yükümlüydü.  

Mübaşirin dışında bu iş için seferber edilen kimselerin başında, muhassıl, ayan ve kaptan 

paşanın kapı kethüdası gibi isimler de vardı. Bunlardan muhassıl, devlete ait vergileri tahsil 

etmekle yükümlü olan görevliye verilen isimdir65. Bu konuda 18.yüzyıl boyunca genelde Canik 

muhassılları ön plana çıkmıştır.  Muhassıllar genelde dergâh-ı âli kapıcıbaşı unvanına sahip 

olan kimseler arasından atanmaktaydı66.  Muhassılların görevi talep edilen teli kazalara 

dağıttıktan sonra vakti geldiğinde toplayarak İstanbul’a göndermek ve Mahzen-i Sürb’e teslim 

edilmesini sağlamaktı. Mahzen kâtipleri tarafından kendilerine verilen teslim pusulası, onların 

devletle olan muhasebelerini görürken alacak ve borçlarının hesaplanmasında 

kullanılmaktaydı. Muhassıllar tel mubayaası işi üzerlerinde iken vefat ederlerse devlete karşı 

zimmetleri çıkması halinde muhallefatlarında bulunan mallar tahsil edilerek kamunun alacağı 

ile takas edilirdi. Bu yüzden muhassıllık görevi içinde türlü zorluklar barındıran güç bir görevdi. 

18. yüzyılda Canik muhassılları genelde Canik sancağında yaşayan ayan ailelerden atanmıştır. 

 Canik muhassıllarından bazıları 18. yüzyılda Galata’daki aletçi esnafı ile ticari ilişkiler 

kurmuştu. Burada mahzen kurup tel depolayarak bunun ticaretini yapan muhassıllar vardı67.  

Muhassıl ile birlikte ismi geçen mütesellim ise 18.  yüzyılda vali ve sancak beylerinin uhdesinde 

bulunan sancak ve kazaların yönetimine memur edilen kimseler hakkında kullanılan bir 

terimdir68.  Onun görevi de muhassılların görevine benzer şekilde ocaklık telini bir an evvel 

temin ederek Mahzen-i Sürb’e teslim etmektir.  Padişah tarafından yazılan fermanlarda 

kendilerinden gecikme göstermeden kendilerine gönderilen mühürlü ve imzalı defterde 

belirtilen miktarda teli ilgili kazalar ahalisinden acil ve hızlı bir biçimde satın alarak 

tamamlamaları ve ardından gemilere yükleyerek mübaşirle birlikte İstanbul’a göndermeleri 

istenmektedir. Ahaliye tel ücretini dağıtırken tam ve eksiksiz olarak dağıtmak bu kamu 

görevlilerinin göreviydi.  Bu husus “…bir kimesnenin bir akçesi ketm ve kat’ olunmayarak”  

                                                           
bu miktar ücretin Tersane hazinesinden verilmesi için kendisine suret verilmek konusunda padişahtan ferman talep 

edilmişti. bkz. BOA.C.BH.38.1786.1. 
64 BOA.MAD.d.10412.105./23 Recep 1201. (11 Mayıs 1787). 
65 Mehmet Zeki Pakalın, age.  2.Cilt, s. 569. 
66 Dergâh-ı âli kapıcıbaşılarından olan Canik sancağı muhassılı Fatsalı el-Hac Ahmet vasıtasıyla 1153 (1740/1741) 

senesinde her bir kantarı 6 kuruştan toplam 12,500 kuruşa Fatsa teli toplanması 

emredilmişti.bkz.BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1. 
67 Canik muhassılı Fatsalı Ahmet Ağa öldüğü zaman Tersane-i Amire’ye yüklü miktarda Fatsa teli teslim etme 

borcu olduğu anlaşılmıştı. Zimmeti anlaşıldıktan sonra Galata’da mahzen sahibi olduğu anlaşılmış ve mahzen 

açtırılarak içinde bulunan 100 kantar 35 libre Fatsa teli onun devlete olan borcuna mahsup 

edilmişti.bkz.BOA.C.BH.213.9936./9 Rebiyülevvel 1161. (9 Mart 1748). 
68 Mehmet Zeki Pakalın, age. 2.Cilt, s. 639. 
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cümlesiyle ifade edilmekteydi69.  Tıpkı muhassıllar gibi mütesellimler de kapıcı başı unvanına 

sahip dergâh-ı âli gediklilerinden atanmaktaydı70.  Tel temininde kendisine ferman gönderilen 

ayan, servet ve güç olarak bulundukları yerde temayüz etmiş olan ve devletle iş tutan kimseleri 

ifade etmektedir. Bulundukları yerde itibar ve güç sahibi oldukları için muhassıl, mütesellim ya 

da vali olarak bunların, 18. yüzyılda sıkça atandığı görülmektedir.  Onların görevi, gerekli olan 

teli satın alarak ya da imal ettirerek İstanbul’a göndermektir71. Bazen de bizzat kaptanıderyanın 

kapı kethüdaları arasında tayin edilen kimseler tarafından tel toplama işi gerçekleştirilmekteydi. 

1780 yılında kaptanıderya Gazi Hasan Paşa tarafından onun kapı kethüdası olan Yusuf Ağa 

tayin edilmiş ve kendisinden Ünye ve Perşembe kazalarından 218 kantar  tel satın alması 

emredilmişti72.  Diğerleri kadar olmasa da kale dizdarlarının da tel temininde bazı görevleri 

vardı.  Bu görevlerin başında tel toplanmasına muhalefet eden kişiler üzerine yürüyerek bunları 

ferman üzerine kaleye kapatmaktı73.    

Tersane-i Amire’nin ihtiyaç duymuş olduğu ocaklık teli, zaman olarak Kasım ayından mart 

ayına kadar geçen sürede imal edilmeli ve mart ayı çıkmadan önce tersane içinde bulunan 

Mahzen-i Sürb’e ulaştırılmak zorundaydı. Mart ayına kadar ibaresini en geç mart başına kadar 

şeklinde anlamak daha doğru olacaktır.  Çünkü 1789/1790 yılında çukadar74 unvanı taşıyan bir 

tane kamu görevlisinin gönderdiği arz yazısına göre, İnebolu’da bulunan telci esnafı kast 

edilerek onların; “…  til erbabı olan tüccaran marta kadar tedarik ve evvel giden sefine ile 

Tersane-i Amire’ye irsali…” taahhüt ettikleri bildirilmektedir75.  Kış mevsimi geldikten sonra 

toplanan tellerin havalar uygun oldukça peyderpey gemilere yüklenerek Tersane-i Amire’ye 

teslim edilmesi Canik sancağı mutasarrıfına emredilmişti76. Pratik fayda düşüncesiyle mart ayı 

donanmanın sefere çıkma ayı olması nedeniyle, sefer sırasında yaralanan gemilerin tamiri ya 

da batan gemilerin yerine yenilerinin inşası için telin bu vakitte kullanıma hazır halde Mahzen-

                                                           
69 BOA.MAD.d.10412.105./23 Recep 1201. (11 Mayıs 1787). 
70 “…sen ki mütesellim-i mumaileyhsin.Memur-ı tahsil olduğun ocaklık tilinden bir an akdem tedarik ve 

mumaileyhe teslim olunmak ferman olmağın işbu emr-i alişan ısdar ve ile irsal olmuştur…” (8 Cemaziyülahir 

1199) (18 Nisan 1785). (bkz.BOA.MAD.d.2925.95.). 
71 İnebolu ayanı Altıkulaçzade Hüseyin Bey tarafından beher kantarı 15 kuruştan 1500 (84,480 kg)  kantar saf telin 

29,250 kuruşa Canik sancağından toplanması emredilmişti.bkz.BOA.C.BH.68.3215.1. 
72 BOA.MAD.d.4122.60./15 Cemaziyülahir 1194. (18 Haziran 1780). 
73 Ünye, Fatsa ve Samsun kalesi dizdarlarına gönderilen Evasıt Zilkade 1138 (Temmuz 1726) tarihli bir hükümde, 

onlara satın alınan teli gemilerine yüklemedikleri gerekçesiyle “mu’cib-i ibret” için Hüseyin ve Ahmet reisi 

Samsun kalesine kalebent etmeleri istenmişti. Bu kişiler Yeniçerilik iddiasıyla ortaya çıkarak daha önce miri için 

toplanan teli İstanbul’a taşıdıklarını beyan ederek “her zaman tahmil edemeyiz.” diyerek yeniden tel taşımayı 

reddetmişlerdi.(bkz. BOA.A.DVNS.MHM.d.124.) 
74 Çuhadar sarayın büyük memurlarından ve padişahın hizmetinde bulunanlardan birine verilen ünvandır. Çeşitli 

sözlüklerde ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli emre hazır vaziyette bekleyen hademe şeklinde tanımlanmıştır. 

(bkz. Mehmet Zeki  Pakalın, age. , 1.Cilt, s. 384. 
75 BOA.C.BH.154.7342.1./10 Safer 1204. (30 Ekim 1789). 
76 BOA.C.BH.99.4792.1. 
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i Sürbte depolanmış olması gerekmekteydi.  ”…kendir tili… baharda sefayin ile nakl olunmak 

mu’tad-ı kadim olub…” ifadesi bu hususu doğrulamaktadır77.   

Ocaklık bölgelerinden toplanan teller daha ucuz ve daha güvenli olduğu düşüncesiyle genelde 

deniz yoluyla İstanbul’a taşınmaktaydı. Ünye ve Fatsa iskeleleri gemilere tel yüklenen iki 

önemli iskeleydi. Ancak kış mevsiminde Karadeniz’de aniden bastıran fırtına sonucu oluşan 

yüksek dalgalar, güçlü akıntılar ve şiddetli yağış gibi olumsuz hava koşullarının etkisiyle 

alabora olma ya da karaya oturma riski karşısında deniz yolunu kullanmak cazip olmaktan 

çıkıyordu. Bu da kara yolunu bir alternatif olarak ön plana çıkarıyordu. Zaman zaman kara yolu 

kullanılsa da 18.yüzyıl boyunca tel nakli için büyük ölçüde deniz yolu kullanılmıştır.  

Kış mevsiminde, Karadeniz’in tehlikeli bir hal alması karşısında gemi reisleri denize açılmak 

istemediği için bu durum tellerin zamanında Tersane-i Amire’ye erişmesini engelleyen bir 

durumdu. Gemi kaptanlarının baharda teli taşımak istediği için oluşan gecikmeden devlet sivil 

olan bu kaptanlar yerine resmi sıfatı haiz kendi memurunu sorumlu tutma eğilimindeydi. 

Muhassıl, mütesellim ya da mübaşir gibi resmi sıfatı haiz olan memurları bu konuda gecikmeyle 

suçlayan hükümlere sıkça tesadüf etmek mümkündür78.  Deniz yolunun kullanılamadığı 

durumlarda ise zorunlu olarak kara yoluyla nakliyatın gerçekleşmesi sağlanmaktaydı. Bunun 

için Kastamonu, Çorum ve Sivas gibi sancakların ahalisi yeterli miktarda katır, merkep ve deve 

gibi mekkari hayvanı sağlamakla yükümlü tutulurken nakliye ücretleri ise kendilerine devlet 

tarafından ödenmekteydi.  Karadan nakliyat gerçekleşeceği zaman taşınan telleri yağmurdan 

korumak için belli sancakların ahalisinden “sargı kilimi” adıyla bir örtü talep edilmekte ve teller 

bunlara sarılarak nakledilmektedir79.  Usul yönünden toplanan tellerin bir gemiye bir anda değil 

ceste ceste yani parça parça ve birden fazla gemilere yüklenmesi gerekiyordu.  ”…ceste ceste 

sefinelere tahmil…” ibaresi devlet aklının tel naklinin belli bir düzen içinde gerçekleşmesini 

istediğini ve riski zamana yayarak azaltmak istediğini göstermektedir80.   

Usul olarak gelecek senenin tel ihtiyacı bir sene öncesinden hesaplanarak aynı yıl içinde 

toplanmaya başlanırdı81. Gelecek sene olduğunda ise bir sonraki senenin telleri tahsil edilirdi. 

Bu yüzden dokunacak olan telin ücreti sahiplerine yine bir yıl öncesinden nakit ve peşin olarak 

ödenmekteydi.  Toplanan telleri İstanbul’a taşıyacak olan gemi kaptanlarına da ücretlerinin 

peşin ve nakit olarak ödenmesi asıldı82.  Ücretin bu şekilde ödenmesi taksit ya da esham ve 

                                                           
77 BOA.A.DVNS.MHM.d.126.17./Evasıt Zilhicce 1129. (Kasım/Aralık 1717). 
78 BOA.C.BH.215.35.1./9 Şevval 1192. (31 Ekim 1778) 
79 Ünye ve Fatsa iskelesinden 6,000 (337,9920 kg) kantar telin gemilere yüklenerek İstanbul’a nakledilmesi 

tasarlanmışken kış koşulları nedeniyle 1129 (1716/1717) yılında kara yoluyla İstanbul’a taşınması 

gerekmiştir.bkz.BOA.A.DVNS.MHM.d.126.17./Evasıt Zilhicce 1129 (Kasım/Aralık 1717) 
80 BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1./5 Safer 1158. (9 Mart 1745) 
81 “…kalyonlar vesair Donanma-yı Hümayun sefineleri avdetlerinde sene-i cedid lazimesi için iktiza eden til 

şimdiden mubayaa ve tedarik ve mevcut-ı mahzen ettirilmek mühim ve muktezi olmağın…”(11 Rebiyülahir 1123) 

(19 Mayıs 1711) (bkz. BOA.MAD.d.2895.38.)  
82 BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1./5 Safer 1158 (9 Mart 1745) 
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tahvil benzeri ödemelere kıyasla üretici daha iyi teşvik eden bir usuldü. Üretici bu şekilde 

gelecek yılın telini üretmek için asgari düzeyde bile olsa gerekli olan sermayeye ve malzemeye 

sahip bulunmuş olurdu.  Tersane içinde bulunan Darağacı mevkiindeki çeşmlerde çalışan 

resenci ve halatçı esnafının maktu ücret üzerinden dokumuş olduğu tel, Frenki tel ve 

ispavlinin83 ücretleri ise haftalık olarak ödenirdi.  Onların teslim etmiş oldukları malzemeler 

için liman reisi onlara bir ilmühaber verir onlar da bu ilmühabere dayanarak alacaklarını talep 

ederdi. Onlara iş yaptıktan sonra ücret ödenmesinin sebebi onların ocaklık usulüne tabi 

olmamasıydı. Ocaklık telinde asıl olan donanmanın tel ihtiyacının karşılanmasıydı. Bu ihtiyaç 

karşılanmadan “…matlub-ı miri tekmil olmadıkça ahire bir vukıyye til ve kendir verilmemek…” 

gerekiyordu84.  Aksi durumda devlet yakaladığı teli kaçakçılığa konu olmuş tel olarak görerek 

bunlara el koyma cihetine gitmekte ve telin sahipleriyle karşı karşıya gelmekteydi. Ancak 18. 

yüzyılda piyasaya hâkim olan istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve paranın değer kaybı karşısında 

esnaf ve tüccarın kaçakçılığı iktisadi açıdan cazip bir seçenek olarak gördüğü de aşikârdır.   

Donanma için toplanan tel sadece İstanbul’daki Tersane-i Amire’de bulunan gemilerin inşa, 

tamir ve bakımı için kullanılmıyordu. Başka yerlerde bulunan gemiler için de sarf olunuyordu. 

Örneğin burada depolanan tel, “ümere-yi derya” olarak isimlendirilen ve kaptanpaşa eyaletinin 

sancak beyleri olan kişilerin gemileri için de sarf edilmekteydi. Çünkü merkezi Gelibolu kazası 

olan kaptanpaşa eyaletinin sancak beyleri  sefer döneminde kendi donattıkları gemilerle sefere 

katılmakla mükellefti. Bu cümleden olarak kendilerine her sene ihtiyaç duydukları tel ya da 

barut gibi malzemeler Tersane-i Amire tarafından verilmekteydi.  Pargandi gemisi 

kaptanlarından İsmail Kaptan’a Karadeniz tarafında memur olduğu sefer için 1772/1773 yılında 

30 kantar (1680 kg) tel ve 200 kantar (11,200 kg) peksimet ile 20 kantar (1120 kg) siyah barut 

verilmişti.  Her sene bu yardımları almaya hakkı olduğuna dair onun elinde bir ferman 

bulunmaktaydı85. 

Donanmanın ihtiyacı olan tel gerek Darağacındaki çeşmelerde bulunan esnaf tarafından imal 

edilsin ve gerekse ocaklık usulünün geçerli olduğu sancak ve kazalarda imal edilsin, “çıkrık” 

adı verilen bir araç vasıtasıyla bükülmekteydi86.  Çıkrık sözcüğü, Örnekleriyle Türkçe 

Sözlük’te; “keten veya kenevir ipliği eğirmek için kullanılan el veya ayakla çevrilen basit alet.  

” ya da ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde ucunda bir kolla 

                                                           
83 İspavli, dikiş ipliği olarak kullanılmak için bükülmüş olan tellere verilen isimdir. (bkz. Metin Karayazgan, age. 

, s.61.) 
84 BOA.TSMA.E.879.57. 
85 İsmail Kaptan’a Karadeniz seferi için ihtiyacı olan 200 kantar peksimet kalyonlar habbazı Seyyid Ali, 30 kantar 

(1689 kg) tel Tersane-i Amire mevcudundan ve 2 kantar (112 kg) barut Cebehane-i Amire mevcudundan 

verilmişti.bkz.BOA.MAD.d.3014.66./13 Safer 1186. (16 Mayıs 1772) 
86 “…salifü’z-zikr kendir-i hamdan el-yevm Tersane-i Amirede mevcut olan âlâttan böyle mubayaa olunan kendir 

taşrada esnaf destgahlarında büktürmeyip el-yevm şurua ve mübaşeret olunduğu üzere esnafın çıkrıkları getirtilip 

Tersane-i Amire içinde zikr olunan çeşmlerde tutulan numuneye göre…” (1 Cemaziyülevvel 1209) (24 Kasım 

1794) (bkz. BOA.C.BH.91.4398.1.) 
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çevrilerek dönen silindir.” olarak tanımlanmıştır87. Bugün dahi Denizli, Isparta,  Burdur, Uşak, 

Gördes,  Kula ve Hereke gibi geleneksel usulle kumaş ve halı imal edilen yerler ile Karaman, 

Antalya ve Mersin gibi konargöçer toplulukların yaşamış olduğu bölgelerde, çıkrık halen 

yünden iplik elde etmek için kullanılmaktadır.  Çıkrıkta sol elle lifler tutulmakta sağ elle ise 

yavaş yavaş çark döndürülmektedir. Dönen silindirin üzerinde elde edilen ip ya da teller 

dolanarak biçim almakta ve daha sonra bunlar çıkrıkçı tarafından toplanmaktadır.   

Devlete ahali ve esnaf tarafından teslim edilen telin belli ölçüleri karşılaması lazımdı.  Bu 

ölçülerin başında ise onun iyi, sağlam ve işe uygun olması gelmekteydi.  Canik sancağında 

bulunan kadılara ve Canik muhassılına 1725/1726 yılında gönderilen bir hükümde toplanacak 

olan telin “gayet a’la ve güzide” olması emredilmişti88.  Bunu sağlamak maksadıyla tel 

sağlanan kaza ve sancaklara Tersane-i Amire’den örnek olarak teller gönderilmekteydi89.  

Kamu görevlilerine bu örneğe uygun olmayan teli satın almamaları emredilmekte buna aykırı 

hareket eden kişi ya da kişiler uyarılıyor gerektiğinde ise cezalandırılma cihetine gidiliyordu.  

İngiltere’de üretilen teller ustalık işi, iyi ve sağlam olarak görülse de bunların gerek daha uzun 

sürede temin edilmesi ve gerekse fiyatının yüksek olması nedeniyle donanmada fazla 

kullanılmıyordu90.   

 

4.  Ücret ve Fiyatlar 

Belli kazalardan ocaklık usulüyle temin edilen teller için üreticilere devlet tarafından belli bir 

fiyat düzeyinden ödeme yapılmaktaydı. Bu fiyat, birçok belgede “fiyat-ı sabıka” olarak geçen 

fiyattı. Bu fiyat içinde bulunulan yılın piyasa fiyatı olmayıp önceki yıllarda geçerli olan devletçe 

belirlenmiş olan fiyattı. Devlet, hem daha fazla maliyete yol açacağı gerekçesiyle hem de 

ocaklık uygulamasının ahaliyi örfi vergilerden muaf tuttuğu düşüncesiyle “fiyat-ı sabıka” ya 

da “fiyat-ı miri” uygulamasından vazgeçmeye istekli değildi. Üretici lehine onlardan satın 

aldığı ürünlere zaman zaman düşük zamlar yaparak esnemeye gitse de 18. yüzyıl koşullarında 

donanma ihtiyaçlarının karşılanmasında ocaklık usulünü sürdürmekten vazgeçmeye hazır 

değildi. Bunun alternatifi henüz ortaya çıkmamıştı. Kereste, seren sütun, ham demir, zift ve 

katran ya da yelken bezi gibi malzemelerin temininde de bu usule başvurulmaktaydı. Bu konuda 

                                                           
87 Komisyon, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, 1.Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 530. 
88 BOA.C.BH.206.9659.1./20 Cemaziyülahir 1138. (23 Şubat 1726) 
89 “…hilelerden ma’sun olacağı mülahazasıyla karar verilip numune tutuldukta…” (bkz.BOA.C.BH.91.4398.1.) 
90 Osmanlı Devleti’nin İngiltere büyükelçisi İsmail Ferruh Efendinin gönderdiği şukkaya göre İngilterede donanma 

için üretilen malzemeler gayet musanna (usta elinden çıkmış), a’la (iyi) ve metin (sağlam) olmasına rağmen 6 

aydan önce kendisinden talep edilen tellerin imal edilemeyeceğini ve fiyatının yüksek olacağını bildirmişti. Ona 

göre İngilizler, donanmaları için tel ve ham demirin büyük kısmını Rusya’dan satın almaktaydı. Makara dili 

yaptıkları Lincsanto isimli ağacı ise Amerika’dan ithal etmekteydiler.bkz.BOA.HAT.145.6086./27 Cemaziyülahir 

1214. (26 Kasım 1799) 
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merkezi ve yerel kamu görevlilerinden “sıyanet-i miri farizası” olarak tanımladığı kamu 

yararını gözetmesini beklemekteydi91.   

Masraf kalemlerini oluşturan başlıca harcamalar şunlardı; 

 

4.  1.  Tel Masrafı 

Saf tel ya da Fatsa telinin kendisine ödenen ücret, en büyük masraf kalemini oluşturmaktaydı. 

Telin masrafı ise temin biçimine ve telin türüne göre değişmekteydi.  Örneğin yabancı tüccar 

ve İstanbul’daki telci esnafından satın alınan tele ocaklık bölgelerinden temin edilen tele kıyasla 

birim başına daha fazla ücret ödenmekteydi.  Yine normal tele ödenen ücretin miktarı birim 

başına Frenk teli ve revgan teline kıyasla daha fazlaydı. Bu ücret kaleminin içine üreticinin 

hammadde için yapmış olduğu masraf ile emeğin parasal olarak değeri girmekteydi. Emeğin 

değeri miri fiyat sistemi dolayısıyla dondurulmuş olduğu için hammadde fiyatları tel temininde 

en büyük masraf kalemini oluşturmaktaydı.  Tel bahası olarak üreticiye ödenen ücretin 18.  

yüzyıl boyunca genelde istikrarlı bir eğilim izlediği söylenebilir.   

Aşağıda yıllar itibarıyla birim cinsinden ocaklık telin her bir kantarına ödenen ücret 

verilmiştir92; 

Yıllar Ödenen Ücret 

1709/1710 4 kuruş 

1710/1711 4,7 kuruş 

                                                           
91 BOA.AE.SSLM.III.77.4645.1./2 Cemaziyülahır 1206. (27 Ocak 1792) 
92 Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, Küre Yayınları, İstanbul, 2011, s. 267 ve 1201 (1709/1710) yılında 

Canik sancağı muhassılı Seyyid Hayrullah vasıtasıyla 500 kantarın telin her bir kantarına 9 kuruş ödeneceğine dair 

ferman için  bkz. BOA.MAD.d.10412,105; 1158  ( 1745/1746) yılında Canik Sancağı muhassılı Fatsalı el-Hac 

Ahmet vasıtasıyla toplanacak 2,000 (112,640 kg) kantar telin her bir kantarına 6 kuruş ödeneceğine dair arz yazısı 

için bkz.BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1.;1183 (1769/1770) yılında Tersane-i Amire ihtiyacı için Canik sancağından 

Trabzon sancağı mutasarrıfı el-Hac Ali Bey vasıtasıyla toplanacak 5,000 (281,600 kg) kantar telin her bir kantarına 

6 kuruş ödeneceğine dair arzuhal için bkz.BOA.C.BH.14.667.1.;1122 (1710/1711) yılında toplanan 5,000 

(281,600 kg ) kantar Fatsa telinin her bir kantarına 4 kuruş ödendiğine dair muhasebe kaydı için 

bkz.BOA.MAD.d.2485.66.;Bahr-i Sefid’den dönecek olan donanma kalyonları için 15,000 kantar (844,800 kg) 

telin tersanede lazım olacağının anlaşılması üzerine 1201(1786/1787) senesine mahsuben her bir kantarı 10 kuruşa 

mal olmak üzere gerekli olan telin toplanması hakkındaki ferman için bkz.BOA.MAD.d.3365.130.;1153 

(1740/1741) senesi için 2,000 kantar (112,640 kg) telin Canik sancağında vaki kazalardan  her bir kantarı 6 kuruşa 

mal olmak üzere Canik muhassılı Fatsalı el-Hac Ahmet tarafından toplanması hakkındaki arz yazısı için 

bkz.BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1.; 1203 (1788/1789) yılında donanma kalyonları ve sair gemiler için lazım olan 

15,000 kantar (844,800 kg) telin her bir kantarı 10,5 kuruştan satın alınması hakkındaki ferman için 

bkz.BOA.MAD.d.3365.130. 1194 (1780) yılında Tersane-i Amire ’ye lazım olan 4,000 kantar  (225,280 kg) telin 

her bir kantarına 8 kuruş ödeneceği hakkındaki ferman için bkz.BOA.MAD.d.4122.59.,1209 (1795/1795) yılında 

Kastamonu sancağından toplanması emredilen 2,000 kantar (112,640 kg) telin her bir kantarına 10 kuruş ödeneceği 

hakkındaki  arz yazısı için bkz.BOA.C.BH.117.5691.1.  1122 (1710/1711) yılında Karahisar-ı Şarki sancağından 

toplanan 9,000 kantar (506,880 kg) telin her bir kantarına 4,7 kuruş ödendiği hakkındaki muhasebe kaydı için 

bkz.BOA.D.BŞM.d.1156. 
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1726 4 kuruş 

1731 4 kuruş 

1736 4 kuruş 

1737/1738 3 kuruş 

1745/1746 6 kuruş 

1769/1770 6 kuruş 

1780 8 kuruş 

1786/1787 9 kuruş 

1787/1788 9 kuruş 

1788/1789 10,5 kuruş 

1794/1795 10 kuruş 

1813/1814 4 kuruş 

  

Tablo 3.   Yıllar İtibarıyla Birim Başına Ödenen Tel Ücreti. 

 

Tablodan anlaşılacağı üzere ocaklık telin her bir kantarı için devletçe üreticiye ödenen ücret 

uzun bir süre aynı kalmıştır. 1709 yılında ödenen ücret olan 4 kuruş bir yüzyıl boyunca ancak 

10 kuruşa kadar yükselmiştir. Bu durum miri fiyat rejiminin durağan doğasını yansıtmaktadır.  

Arz ve talep dengesine bağlı olarak oluşması gereken fiyat düzeyi, devlet tarafından müdahale 

edilerek tek taraflı belirlendiği için emeğin ve ürünün değeri farklı sancak ve kazalar düzeyinde 

fazla değişmeden aynı kalmıştır.  İşgücü piyasasında emeğin değerini serbest piyasa güçleri 

değil devlet otoritesi belirlemiştir.  Bu durum devletin talepleri ile piyasa gerçekleri arasında 

üreticinin sıkışmasına ve kendince pratik çözüm yolları arayışlarına yönelmesine neden 

olmuştur.  Bu çözüm yolunun başında ise elindeki teli tüccara satmak, istiflemek ya da üretimi 

durdurarak başka üretim alanlarına yönelmek gelmekteydi.  Bazen ise devletin talebine açıkça 

karşı çıkarak muhassıl ya da mübaşire muhalefet etmekteydi. Onu böyle davranmaya sevk eden 

nedenlerin başında tüketim mallarının değerinde yaşanan kontrolsüz fiyat artışları ve yüksek 

enflasyon koşulları gelmekteydi. Enflasyonun yükselmesi ve yapılan kur ayarlamaları Osmanlı 
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parasının gerçek değerini düşürüyor ve üreticinin satın alma gücünü sürekli biçimde 

azaltıyordu.   Yavuz Cezar’a göre 1 Venedik dukası 1758 yılında 3,12 kuruş iken 1799’da 8 

kuruşa yükselmişti. Yani Osmanlı kuruşu 40 yılda Venedik parası karşısında %156 değer 

kaybetmişti. Yine Stanford Shaw’ın fiyat artışlarıyla ilgili olarak 1756 yılından 1800 yılına 

kadar olan süreyi kapsayan çalışmasına göre, bir vukıyye toz şeker 1756’da 20 paradan 1800’de 

120 paraya, pirinç 6 paradan 28 paraya, sabun 13 paradan 36 paraya, sıvı yağ 12 paradan 32 

paraya, tereyağı 12 paradan 50 paraya yükselmişti93.  Buna göre adı geçen temel tüketim 

maddelerinin fiyatı aynı dönemde %266 ile %600 arasında artmıştır.  Bu yüksek fiyat artışına 

karşılık tel üreticisine yapılacak paralel oranda bir ücret artışının olmayışı tel üreticisi üzerinde 

vergi yükünün ağırlaştığını göstermektedir.    

Ocaklık yükümlüsü ahalinin aksine, esnaf ve tüccar elindeki telin fiyatını piyasa dinamiklerine 

göre oluşan yeni piyasa fiyatına uydurmakta daha elverişli bir konuma sahipti. Devletle pazarlık 

yapsa da elindeki teli satıp satmamakta özgürdü. Bu yüzden devletin birim olarak ona ödediği 

tel ücreti ocaklık yükümlüsü ahaliye ödenen ücretten daha yüksekti.   

Serbest piyasada faaliyet gösteren esnaf ve tüccardan satın alınan tel için birim başına ödenen 

ücret şu şekildedir94; 

 

Yıllar  Ödenen Ücret 

1709 5 kuruş 

1749 8 kuruş 

1753 12 kuruş 

1761 16 kuruş 

1770 18,5 kuruş 

1788/1789 16 kuruş 

                                                           
93 Mehmet Taş,18.yüzyıl Osmanlı donanmasında Kereste temini ve Karşılaşılan Sorunlar, Türkish Studies-

Historical Analysis,15 (2),Haziran, 2020, s. 686. 
94 Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, Küre Yayınları, İstanbul, 2011, s.268; 1203 (1788/1789) yılında 

tüccar telinin genelde devlet tarafından satın alınması dolayısıyla eğirme kendirinin her birinin 16,5 kuruşa  satın 

alındığı hakkındaki arz yazısı için bkz.BOA.C.BH.244.11304.1.; 1183 (1769/1770) yılında Tersane-i Amire emini 

vasıtasıyla telci esnafından 400 kantar (22,528 kg) tel satın alınıp her bir kantarına 18,5 kuruş ödendiği hakkındaki 

arz yazısı için bkz.BOA.C.BH.14.666.1.;1206 (1791/1792) yılında Kaptanıderya Gazi Hasan Paşa tarafından bir 

tane Rusyalı tüccarından her bir kantarı 28,5 kuruşa mal olmak üzere 10,332 kantar tel,kendir ve alet satın alındığı 

hakkındaki arz yazısı için bkz.BOA.AE.SSLM.III.77.4645.1.;1206 (1791/1792) yılında Tersane emini el-Hac Ali 

Ağa marifetiyle İstanbul’daki telci esnafından her bir kantarı 15 kuruşa mal olmak üzere 58 kantar (3266 kg) tel 

satın alındığı hakkındaki arz yazısı için bkz.BOA.C.BH.221.10279.1. 
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1791/1792 15 kuruş 

Tablo 4 Serbest Piyasa Koşullarında Faaliyet Gösteren Esnaftan Satın Alınan Tel İçin Kantar 

Başına Ödenen Ücret.   

 

Bu tabloya göre 1709 yılında her bir kantar için esnaf ve tüccara ödenen ücret  5 kuruş iken bu 

rakam Çeşme Baskını’nın gerçekleştiği 1770 de 18,5 kuruşu görmüş, 1791/1792 yılında ise 15 

kuruşa gerilemiştir.  Yaklaşık 80 yıllık bir sürede tüccar ve esnafın elindeki tel 3 katı kadar 

değerlenmiştir. Gerek bölgesel düzeyde olsun gerekse de uluslar arası düzeyde olsun donanma 

malzemelerinin fiyatı 18. yüzyılda artmıştır. Fransız, Hollanda ve İngitere donanmaları arasında 

okyanus ve denizlerde yaşanan rekabet, Rus donanmasının bu yüzyılda güçlenip gelişmeye 

başlaması,  Yedi Yıl savaşları, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve ardından 1789 Fransız ihtilalini 

müteakip Akdeniz’de yaşanan koalisyon savaşlarında donanmaların gördüğü işlev, gemi inşa 

ve donatım malzemelerine olan talebi artırmış, bu ise arzın sabit kalması karşısında fiyatı 

yükseltmiştir. Bu yüzden 18. yüzyılda sadece telin değil aynı zamanda yelken bezi, urgan, zift, 

katran, demir, mismar (çivi), üstüpü gibi malzemelerin de fiyatı artmıştır.  Bu yüzden pek çok 

yerli ve yabancı esnaf daha karlı olduğunu gördüğü bu ürünleri doğrudan üreticinin ayağına 

giderek onlardan temin etme cihetine gitmiştir.  Onların üreticiye teklif etmiş olduğu fiyat 

devletin belirlemiş olduğu fiyattan daha yüksek olduğu için birçok üretici devlete teslim etmesi 

gereken teli tüccara satma eğilimine girmiştir ki bu da yeterli miktarda telin vaktinde 

toplanamamasına neden olmuştur. Telin değeri yükseldikçe tel imal edilen yerde kayıt dışı 

birçok yeni tel imalathanesi açılmaya başlanmıştır. Devlete ocaklık olarak tel vermek zorunda 

olmayan bu kayıt dışı imalathanelerin sahipleri, üretmiş olduğu teli İstanbul gibi büyük 

pazarlara taşıyarak yabancı ve yerli tüccara satmak suretiyle haksız kazanç elde etmeye 

başladığında ise vergi yükü piyasa koşulları yüzünden iyice ağırlaşmış olan asıl tel üreticilerinin 

mağduriyeti gayri ihtiyari biçimde büyümüştür.  

 

4.  2.  Navlun Masrafı 

Gemi sahiplerinin yük sahiplerinden yükün cins ve miktarına göre almış olduğu nakliye 

ücretine navlun adı verilmektedir95. Navlun telin masraf kalemini oluşturan unsurlardan bir 

tanesiydi. Tellerin genellikle Ünye ve Fatsa gibi iskeleler vasıtasıyla gemilere yüklenerek 

İstanbul’a gönderilmesi navlun ücretinin ödenmesini gerekli kılmaktaydı. Bu ücret, kiralanan 

gemilerin sahiplerine devletçe belirlenen bir fiyat düzeyinden ödenmekteydi.  Ödeme nakit ve 

peşin para olarak gerçekleşmekteydi96.  Ödenecek olan navlun ücreti, genelde her bir kantara 

                                                           
95 Lürfi Gürçay, age. , s. 307. 
96 BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1/5 Safer 1158. (9 Mart 1745) 
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ödenecek olan birim ücretin içine “maa navlun” ibaresiyle dâhil edildiği için bütün 18.  yüzyılı 

kapsayan bir süre için ödenen navlun ücretlerini ayrıntılı biçimde tespit etmek mümkün 

değildir. Ancak birkaç örnekten yola çıkarak genel bir kanaate erişmek mümkündür.  Bu 

minvalde 1769/1770 yılında Canik sancağında vaki kazalardan satın alınan 5,000 kantar 

(281,600 kg) tel için 30 akçe navlun ücreti ödenmişti. Bu rakam toplam masrafın %7’sine denk 

düşmekteydi97. 1786/1787 yılında ise Canik sancağından satın alınan 200 kantar (11,260 kg) 

tel için 150 kuruş navlun ücreti ödenmişti ki bu rakam toplam masrafın %8’ne tekabül 

etmekteydi98. Bu iki örnekten anlaşıldığı kadarıyla navlun ücreti ürün masrafının küçük bir 

kısmını oluşturmaktaydı. Ödenen navlun ücreti mesafe arttıkça artmakta mesafe kısaldıkça ise 

azalmaktaydı. Örneğin Canik ve civarından İstanbul’a götürülmek üzere gemilere yüklenen tel 

için kantar başına 30 akçe navlun ücreti alınmaktayken, İzmir’den satın alınan ham kendirin 

kantarına 1718’de 48 akçe, 1737 yılında ise 60 akçe ödeme yapılmıştı99.    

 

4.  3.  Diğer Masraflar 

Ocaklık ahalisi için bükme ve eğirme masrafı ile hammadde masrafı asıl masraflar iken onlara 

18. yüzyılda yeni masrafların eklendiği anlaşılmaktadır.  Bu masrafların başında tel temini için 

görevlendirilen mütesellimlerin ahaliden “hizmet-i mübaşiriye” ve “taamiye” adıyla bilinen 

masraflar gelmekteydi. 1794/1795 yılında Kastamonu sancağına bağlı Güney ve Taşköprü 

kazalarının ahalisine ödenen ücretten kesilerek tahsil edildiği anlaşılan bu ücret tamamen gayri 

meşru ve yasa dışıydı. Bu yüzden ahalinin şikâyetine neden olmuştu100.  Teller eğer kara yoluyla 

İstanbul’a nakledilmişse ödenen mekkâri ücreti diğer masraf kalemlerinden birini 

oluşturmaktaydı. Gümrük vergisi ise gümrük eminlerince doğrudan tahsil edilmek yerine 

onların devlete olan borçlarına mahsup edilmek suretiyle dolaylı yoldan ödenmekteydi101.   

 

5.  Ücret ve Masrafları Karşılamak İçin Kullanılan Kaynaklar 

Yapılan masrafları karşılamak için merkezi ve taşra gelir kaynakları sefer edilmişti.  Bu 

minvalde 18.  yüzyılda Tersane-i Amire hazinesi, darphane-i amire gelirleri, İrad-ı Cedid 

hazinesi,  cizye ve voyvodalık gelirleri, sürsat akçesi ve avarız gelirleri ile mukataa gelirleri tel 

temini için sarf edilmiştir. Bunlar birlikte değerlendirildiğinde uygulama olarak tel masrafları 

farklı gelir kaynakları arasında bölüştürülmüştür. Bunda vergi kaynağını kurutmamak ve 

kaynağı çeşitlendirerek gelir teminini istikrara kavuşturmak düşüncesi etkili olmuştur. Bunun 

dışında masrafların tek bir eyalet ya da sancak ahalisine yüklenmesi yerine daha geniş bir 

                                                           
97 BOA.C.BH.14.667.1./11 Rebiyülahir 1183. (14 Ağustos 1769) 
98 BOA.MAD.d.10412.105./16 Şevval 1201. (1 Ağustos 1787) 
99 Yusuf Alperen Aydın, age. , s. 269. 
100 BOA.C.BH.117.5691.1./14 Zilkade 1209. (2 Haziran 1795) 
101 BOA.AE.SMHD.I.245.19977./5 Muharrem 1144. (10 Temmuz 1731) 
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coğrafyada yaşayan ahali arasında taksim edilmesi cihetine gidilmiştir.  Örneğin bir yandan 

Kastamonu nüzul bedeliyesi gelirleri ile burada yaşayan vergi mükellefleri masraf yüküne ortak 

edilirken diğer taraftan Konya cizyesi gelirleri ile Konya’da yaşayan gayri müslimler ve Halep 

mukataası gelirleri ile de Halep’te yaşayan vergi mükellefleri masraf yüküne ortak edilmiştir.   

Bahse konu olan gelir kaynakları şunlardır; 

5.  1.  Tersane-i Amire Hazinesi 

Tersane-i Amire Hazinesi, III.Selim döneminde İrâd-ı Cedid hazinesinin kurulmasından sonra 

tersane masraflarını karşılamak amacıyla kurulmuştur . Bir süre tersane personelinin maaş,  

tayin,  gemi yapım ve donanım masrafları buradan karşılanmıştır.  Ancak 1808'de Kabakçı 

Mustafa isyanını takip eden günlerde ortadan kalkan diğer Nizam-ı Cedid yenilikleri gibi bu 

hazine de ortadan kalkmıştır102.  Daha sonra ise yeniden kurulmuştur.  1825/1826 yılında bu 

hazine gelirleri, donanma masraflarının bir kısmını finanse etmek için halen 

kullanılmaktaydı103. Bu tarihten önce de adı geçen hazine kaynakları tel temini için seferber 

edilmekteydi. Örneğin 1810/1811 yılında 172 kantar (9687 kg) kendir telinin imalı için sarf 

edilen 602 kuruş, Tersane-i Amire hazinesinden ödenmişti104.   

 

5.  2.  Darbhane-iAmire Gelirleri 

Darbhane-i Amire Osmanlı paralarının basımını gerçekleştiren kurumdur. İstanbul darbhanesi 

olarak da bilinmesine rağmen diğer darphaneler arasındaki merkezi konumu dolayısıyla 

Darbhane-i Amire olarak bilinmektedir. Burada para basımı işi ya devlet görevlilerinin 

yönetiminde ya da özel teşebbüs vasıtasıyla gerçekleştirilmekteydi. Daha doğru bir ifadeyle 

Darphane-i Amire ve diğer darphaneler iltizamla veya emaneten idare ediliyordu. İltizam 

usulünde darphaneler mukataa olarak belli bir müddet için işletilmek üzere müteşebbislere ihale 

ediliyor, emaneten idarede ise maaşlı bir devlet yetkilisi tarafından işletilmekteydi105. Paraların 

değiştirilmesi sırasında ya da paraların değerleri yeniden düzenlendiğinde burayı işleten devlet 

yada mültezimler gelir elde etmekteydi. Sultan III.   Mustafa’nın (1757-1774),  1757 yılında 

tahta çıkışıyla birlikte,  yapılan bazı düzenlemeler sonucu başlayan ve 1764 yıllında 

tamamlanan süreç sonunda Darphane-i Amire ihtiyat hazinesi vasfını kazanmıştır. Darphanenin 

içinde çeşitli gelir gider fonları oluşturulmuş,  bu fonlar sayesinde Darphane-i Amire, dönemin 

yüksek masraflı savaşlarının finansmanında Hazine-i Amire’ye destek olmuştur106.  Dolayısıyla 

tel temininde bu kurumun gelirleri zaman zaman gelir kaynağı olarak seferber edilmiştir.  

                                                           
102 Mehmet Taş, age. , s. 158. 
103 BOA.C.BH.74.3522.1./13 Rebiyülevvel 1241. (16 Ekim 1825) 
104 BOA.C.BH.91.4363.1./22 Muharrem 1225. (27 Şubat 1810) 
105 Ömer Faruk Bölükbaşı,”Darhane-i Amire,”Antikçağdan Günümüze Büyük İstanbul Tarihi, (İktisat, Ulaşım, 

Haberleşme), Editör: Coşkun Yılmaz, 6. Cilt, İstanbul, 2015, s. 271-272. 
106 Ömer Faruk Bölükbaşı, agm., s. 275. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 93 www.aegeanconference.com 

 

Örneğin 1799/1800 yılında Darağacı yakınlarında bulunan resenci esnafından satın alınan tel 

ve Frenk sicimleri için ödenen paranın 750 kuruşu Darbhane-i Amire’den karşılanmıştı107.   

 

5.  3.  İrad-ı Cedid Hazinesi 

III.  Selim (1789/1808) döneminde kurulan Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak 

amacıyla kurulan hazineye İrad-ı Cedid hazinesi adı verilmektedir.  Pembe vergisi ile tahsil 

edilen gelirler, darphane gelirleri ile bazı mukataa gelirleri İradı Cedid hazinesinin kaynağını 

oluşturmaktaydı.  III.  Selim’in 1808 de tahttan indirilmesiyle bu hazine ortadan kalkmış olsa 

da mevcudiyetini sürdürdüğü zamanlarda yıllık geliri 70,000 keseye kadar çıkmıştır108. Bu 

hazine içinde yer alan mühimmat akçesi, donanma için satın alınan telin masraflarını 

karşılamada zaman zaman kullanılmaktaydı. Örneğin 1798/1799 yılında Canik sancağından 

toplanan 4,000 kantar (225,280 kg) tel için gerekli olan 79,000 kuruşun İrad-ı Cedid 

hazinesinden karşılanmasına karar verilmişti109.   

 

5.  4.  Hazine-i Amire 

Hazine-i Amire, para işlerini görmek için kurulmuş kurumlardan birisidir.   Başlangıçta 

Baruthane-i Amire’nin veznesi mahiyetinde kurulmuş olup terim olarak devlet kasası 

anlamında kullanılmıştır.  Bu hazinenin İç Hazine ve Enderun Hazinesi gibi bölümleri 

bulunmaktaydı110.  Konu bağlamında tel masraflarını karşılamak için seferber edilen 

kurumlardan bir tanesi de Hazine-i Amire’dir. Örneğin İstanbul’daki Darağacı isimli mevkide 

bulunan resenci ve aletçi esnafının imal etmiş olduğu Frenki teli için onlara ödenmesi gereken 

4,000 kuruş, 1794/1795 yılında Hazine-i Amire’den verilmişti111.   

 

5.  5.  Cizye Gelirleri 

Cizye İslam devletlerinde, gayri müslimlere sağlanan emniyet ve güvenlik hizmetinin bir 

karşılığı olarak onlardan tahsil edilen nakdi bir vergidir. Bir İslam devleti olan Osmanlı 

Devleti’nde cizye gelirleri genelde askerî amaçlar için harcanmakta, bazen ocaklık olarak askerî 

birimlere yapılan ödemeler için kullanılmaktadır. Nitekim Sultan II.Mahmud (1808-1839) 

cizye gelirlerini yükselterek cihat gayesi çerçevesinde yeni teşkil edilen Asâkir-i Mansûre 

ordusu ihtiyaçlarına ayırmıştı. Cizyeden muafiyet ancak voynuk, martolos, eflak gibi özel 

                                                           
107 BOA.AE.SSLM.III.78.4731.1./11 Cemaziyülevvel 1214. (11 Ekim 1799) 
108 Mehmet Zeki Pakalın, age. , 2. Cilt, ,s. 80. 
109 BOA.C.BH.21.1029.1./27 Zilkade 1213. (2 Mayıs 1799) 
110 Mehmet Taş, age., s. 159. 
111 BOA.C.BH.91.4398.1. 
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askerî yükümlülükler karşılığı olabiliyordu112. 18. yüzyılda tel temininde kullanılan gelirlerden 

bir tanesi de cizye gelirleriydi. Örneğin 1789/1790 yılında Halep cizyesi ve Halep mukataası 

malından 50,000 kuruşun tel masraflarına sarf edilmesine karar verilmişti113. Halep cizyesi 

dışında Canik114, Konya ve Saray kazalarından tahsil edilen cizye gelirlerinin de tel masrafı için 

kullanıldığını gösteren örnekler vardır115.   

 

5.  6.  Voyvodalık Gelirleri 

Voyvoda terimi, Slavca bir terim olup ağa ya da reis manasına gelmektedir116.  Eflak ve Boğdan 

eyaletlerini yöneten kişiler uzun süre voyvoda unvanı kullanmıştır. Osmanlılarda bu terim vergi 

gelirlerini tahsil eden bazı görevlileri ifade etmek için de kullanılmıştır. Bu kişiler, devletin 

kendisine vergi geliri bağladığı kimselerden aldıkları yetkiyle kendi adlarına ya da başkası 

adına vekâleten mükelleflerden vergi tahsil etmektedirler. Onları muhassıl ya da mütesellimden 

ayıran özellik ise sadece tımar zeamet ya da has gibi gelirleri değil aynı zamanda merkezi 

hazineye ait olan vergiler ile vakıf gelirlerinin tahsilini de yapabilme yetkisine sahip 

bulunmasıdır.  Bu uygulama Osmanlı maliyesinde 17. yüzyılda görülmeye başlanmıştır. 

İktisadi darboğazların sıkça yaşandığı 17. yüzyılın ortalarına doğru,  merkezî yönetim daha 

fazla nakit para bulmak amacıyla bazı eyaletlerin defterdarlıklarını kaldırmak suretiyle bu 

eyaletlerin hazine gelirlerini voyvodalık veya muhassıllık olarak yeniden örgütleme cihetine 

gitmiştir. Bunun sebebi, hazine işlerinden sorumlu olan eyalet defterdarlarının göndermeleri 

gereken vergi gelirlerini tahsil ve nakil esnasında telef etmeleriydi. Yeni düzenleme ile 

örnekleri Tokat,  Diyarbakır ve Halep eyaletlerinde görülen bu uygulama ile her birinde sayıları 

40 ile 80 arasında değişen vergi toplama birimleri ve mukataalar, tek bir mültezime verilmiş 

oldu. Böylece Diyarbakır ve Rum defterdarlıkları yerlerini Diyarbakır ve Rum voyvodalıklarına 

bıraktı117. Donanmaya tel temin edilirken sarf edilen kaynaklardan birisi voyvodalık mallarıydı. 

1709/1710 yılında her bir kantarı 4 kuruştan satın alınan 5,000 kantar (281,600 kg) Fatsa telinin 

toplam masrafı olan 22,500 kuruşun 10,000 kuruşu Tokat voyvodalığı mallarından 

ödenmişti118.   

 

 

 

                                                           
112 Halil İnalcık,Cizye,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 8. Cilt, İstanbul, 1993, s. 45. 
113 BOA.C.BH.183.8592.1./7 Ramazan 1204. (21 Mayıs 1790) 
114 BOA.C.BH.253.11730.1. 
115 BOA.MAD.d.2485.66. 
116 Mehmet Zeki Pakalın, 3. Cilt, s.598. 
117 Erol Özvar, Voyvoda, TDV İslam Ansiklopedisi, 43. Cilt, İstanbul, 2013, s. 129. 
118 BOA.MAD.d.2485.66. 
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5.  7.  Taşra Hazineleri 

Hazinenin sözlük anlamı, devlet malının ya da devlet parasının saklandığı yerdir.  Osmanlı 

Devleti’nde hazine-i Enderun, hazine-i amire, hazine-i hassa ya da hazine-i emiriye gibi 

isimlerle anılan hazine birimleri bulunmaktaydı119.  Fakat bu klasik anlamının dışında bir 

vilâyetin merkeze gönderilen yıllık gelirine de hazine denmekteydi. Örneğin Mısır’dan 

gönderilen para “İrsâliye Hazinesi” olarak adlandırılmaktaydı. Anadolu ve Rumeli’de bulunan 

birçok vilâyetin, kendi mahallî ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra merkeze gönderdiği artan 

gelirine de hazine adı verilmekte ve bunlar Bağdat hazinesi,  Diyarbakır hazinesi,  Erzurum 

hazinesi şeklinde kayıtlara geçmekteydi. Vilâyette vergi toplamakla görevli birim, vilâyet 

hazinesi idi. Hazine kelimesi bu şekliyle “maliye” veya “defterdarlık” anlamına da 

gelmekteydi120. Donanma için satın alınan telin masraflarını karşılayan hazine, işte bu 

defterdarlık veya maliye anlamına gelen hazineydi. 1710/1711 yılında satın alınan 9,000 kantar 

(506,880 kg) Fatsa ve Perşembe telinin 10,000 kuruşluk masrafı Karahisar-ı Şarki sancağı 

hazinesinden karşılanırken 9,000 kuruşu Sivas hazinesinden karşılanmıştı121.   

 

5.  8.  Sürsat ve Nüzul Bedelleri 

Sürsat, Osmanlı Devleti’nde savaş zamanı vergi mükelleflerinden savaş mükellefiyeti olarak 

alınan hayvan ve yiyecek malzemeleri hakkında kullanılan bir terimdir. Sürsat uygulamasında 

ahaliden tahsil edilen hayvan ve malzemelerin ücreti hemen ödenmez, ödeneceği zaman da 

ücretin bir kısmı ödenir geri kalanı içinse senet verilirdi.  Daha sonra zahirenin ayni olarak 

toplanması yerine onun yerine nakdi bir bedelin tahsil edilmesi cihetine gidildi ki buna sürsat 

bedeli denmekteydi122. Nüzul ise, Osmanlı maliyesinde sefere giden ordunun yiyecek ihtiyacını 

karşılamak üzere buğday ve arpa gibi hububattan alınan aynî nitelikte bir vergiyi ifade 

etmekteydi. Nüzül vergisi,  savaş zamanlarında cepheye giden ve cepheden geri dönen ordunun 

iâşesini temin etmek için belli menzillerde istenen un ve arpanın hazırlanması gayesiyle ortaya 

çıkmıştır. Başlangıçta ayni olarak tahsil edilirken 16. yüzyılın sonlarına doğru ise nakdi olarak 

tahsil edilmeye başlanmıştır123.  Donanmanın tel ihtiyacı için 1697/1698 yılı ve sonrasında 

Kastamonu124, Bozok ve Çorum sancakları125 ile Meydan ve Kavak kazalarının sürsat bedelleri 

seferber edilmiştir126.   

                                                           
119 Ferit Develioğlu, age. , s. 351. 
120 Cengiz Orhonlu, Hazine, TDV İslam Ansiklopedisi, 17.Cilt, İstanbul, 1998, s. 131. 
121 BOA.D.BŞM.d.1156./30 Recep 1122. (24 Eylül 1710) 
122 Mehmet Zeki Pakalın, 3. Cilt, s. 300. 
123 Ömer İşbilir; Nüzül, TDV İslam Ansikloedisi, 33. Cilt, İstanbul, 2007, s. 311. 
124 BOA.MAD.d.3365.109. 
125 BOA.AE.SMST.II.120.13120.1./1 Şaban 1109. (12 Şubat 1698) 
126 BOA.AE.SMST.II.120.13109.1./1 Şaban 1109. (12 Şubat 1698) 
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5.  9.  Avarız Gelirleri 

Avarız, savaş gibi olağanüstü hallerde ahaliden tahsil olunan vergidir. Bazı kaynaklarda avarız-

ı divaniye tabiri de kullanılmıştır. Ortaya çıkışı Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) dönemine 

kadar giden avarız vergisi, belli ve sürekli bir vergi değildi.  Her ev başına 20 akçe alınırken 

daha sonra bu 40 akçeye ve daha sonra 300 akçeye kadar çıkmıştır127.  Avârız teorik olarak 

nakit tahsil edilir, nüzül ve sürsat ise buğday, un, yağ şeklinde aynî olarak tahsil edilirdi. Nitelik 

olarak Avârız vergisi fevkalâde vergilerden olmasına ve genellikle savaş zamanlarında ihtiyaç 

duyulduğu takdirde toplanmasına rağmen ard arda yapılan savaşlar bu vergiyi de normal 

vergiler haline getirmiştir. Avârız vergisi Tanzimat’la birlikte kaldırılmıştır128.  Konu 

bağlamında avarız vergisi tel temininde emek karşılığı olarak kullanılmıştır.  Örneğin 

1731/1732 yılında Ünye kazasında bulunan zımmiler avarız vergileri karşılığı olarak her sene 

170 kantar (9574 kg) bükülmüş teli masraflarını kendileri karşılayarak Tersane-i Amire’ye 

teslim etmekle yükümlüydü.  Bunun için kendilerinden herhangi bir gümrük vergisi 

alınmamaktaydı129.   

 

5.  10.  Muhallefat Gelirleri 

Muhallefat, Osmanlı miras hukukunda ölen kişinin geride bıraktığı taşınır ve taşınmaz 

mallardan oluşan mal varlığına verilen isimdir. Ölen sivil kişilerin istek üzerine mirasını taksim 

etmek kadıların görevi idi. Ancak yönetici sınıfına mensup iken ölen kişilerin miraslarının kayıt 

altına alınması yasal bir zorunluluktu.  Onların mirasıyla ilgili işlemleri kadılar değil 

kazaskerler yapardı.  Bunun sebebi devletin haklarını korumak ve alacaklarına sahip çıkmaktı.  

Askerî zümrelerin muhallefâtını hassa beytülmâl emini,  resmi bir sıfatı olmayan sivil kişilerin 

muhallefâtını ise amme beytülmâl emini zapt ederdi130.  Vezirler, valiler, tersane eminleri, 

kaptan paşalar, topçu başılar vs. üst düzey kamu görevlilerinin muhallefatı, bunların devlete 

borçları varsa bu borçlar tahsil edildikten sonra kalanı mirasçılara bırakılırdı.  Ölen kamu 

görevlilerinin bu muhallefatından elde edilen gelir zaman zaman donanmanın tel ihtiyacının 

karşılanmasında kullanılmıştır.  Örneğin 1769/1770 yılında telci esnafından her bir kantarı 18,5 

kuruştan satın alınacak 2,000 kantar (112,640 kg) telin  icap eden ücreti olan 7,400 kuruş daha 

önce ölen Topçubaşı Mustafa Ağanın muhallefatından karşılanmıştı131.   

 

 

                                                           
127 Mehmet Zeki Pakalın,1.Cilt, s. 113. 
128 Halil Sahillioğlu, Avarız, TDV İslam Ansiklopedisi, 4. Cilt, İstanbul,1991, s. 109. 
129 BOA.AE.SMHD.I.245.19977/5 Muharrem 1144. (10 Temmuz 1731) 
130 Tahsin Özcan,Muhallefat, TDV İslam Ansiklopedisi, 30. Cilt, İstanbul, 2005, s. 406. 
131 BOA.C.BH.14.666.1./1 Rebiyülahir 1183. (4 Ağustos 1769) 
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6.  Tel Temininde Karşılaşılan Sorunlar 

Osmanlı donanmasının inşa ve donatımı meselesi, iş gücü, bütçe, ulaşım, personel, mevzuat ve 

koordinasyon anlamında büyük bir organizasyonu zorunlu kılıyordu.  Başta İstanbul olmak 

üzere, Sinop, Samsun, Gelibolu, Rodos, Kıbrıs, İskenderiye ve Süveyş gibi birçok tersanede 

gemi inşa faaliyeti devam ediyor, bunlara belli bir düzen ve disiplin içinde malzeme ve işgücü 

akışı sağlanıyordu.  Çok geniş bir alana yayılmış olan ve içinde binlerce insanın yer aldığı bir 

organizasyonun uzun yıllar boyunca hiç aksamadan muntazam şekilde işlemesi mantığa uygun 

değildir.  Dolayısıyla gerek 18.  yüzyılda gerekse de önceki yüzyıllarda kereste, seren, çivi, 

urgan, üstüpü, yelken bezi, zift ve katran gibi inşa ve donatım malzemelerinin temininde 

yaşanan sorunlar güvenlikten deniz kazalarına, eşkıyalık olaylarından kamu görevlilerinin 

yolsuzluklarına varıncaya kadar pek çok alanda yaşanmıştır.  Ancak bu sorunların kalyon 

teknolojisine geçişle birlikte 18.  yüzyıl boyunca artarak yaşandığını iddia etmek mevcut veriler 

ışığında mümkündür. Buna rağmen bu sorunların bütün mevcudiyetine rağmen inşa ve donatım 

sistemini iş göremez hale getirecek seviyeye gelmeden devletçe kontrol edilebilir bir düzeyde 

tutulduğu da aşikârdır. Tel temininde yaşanan başlıca sorunlar ise şu şekildedir; 

 

6.  1.  Güvenlik Sorunları 

Güvenlik sorunlarının başında bireysel ya da grup halinde gerçekleşen eşkıyalık olayları 

gelmekteydi.  Mevcut yasalara, gayri meşru nedenlerle itaat etmemek eşkıyalık olarak 

tanımlanırken bu eylemin failleri eşkıya olarak tanımlanmaktaydı.  Önceki yüzyıllarda da var 

olan bu sorun, varlığını devletin merkezi ve taşra otoritesinin zayıflamasının doğal bir sonucu 

olarak 18. yüzyılda tel temin edilen yerleşim yerlerinde zaman zaman hissettirmiştir.  Eşkıyalık 

yapan kimseler daha çok teslim etmeleri gereken teli teslim etmeyi reddeden, etrafındaki 

üreticileri bu yönde teşvik eden ve tahsildara karşı güç kullanan kimselerdir.  Tel toplamaya 

memur edilen mutasarrıf ya da mütesellim gibi kişiler bunları cemiyet kurmak, şekavette 

bulunmak, tüfek-endaz haşeratı başlarına cem etmek gibi suçlamalarla  itham etmişlerdir. 

Örneğin 1736/1737 tarihinde Canik sancağı mutasarrıfı es-Seyyid el Hac Süleyman’ın 

bildirdiğine göre Terme kazasına bağlı bazı köylerde ortaya çıkan Ferköz Hacı Ahmet, Kör 

Osman Beşe, Ahmet Beşe, Kara Mehmet Beşe, Kazan Ali Beşe ve Topal Mahmut şekavet edip 

alat-ı harb ile kendi hevalarına tabi 300 kadar tüfekli insanı başına toplamış ve “1149 

(1736/1737) senesi mal-ı maktu’u mukabili ferman-ı alişan ile tahsili iktiza eden teli vermeyiz. 

Ve verenin dahi hanesini ihrak ve kendini katlederiz.” diyerek eşkıyalık yapmaya 

başlamışlardır.  Ona göre bunlarla “cenk ve mukatele” edilmedikçe telin toplanması kolay 

değildi. Eşkıyalık yapanlara dağılmaları söylendiğinde ise; “…avarız bedeli kendir telini 

verdik.  Maktu’unu vermeyiz ve her gelen fermana itaat eylesek bizde mal kalmaz…132.  ” 

şeklinde cevap vermişlerdi. Onların itirazına bakılırsa eşkıyalık yapmalarının nedeni 

                                                           
132 BOA.C.BH.77.3694./20 Rebiyülevvel 1149. (29 Temmuz 1736) 
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kendilerinden mükerrer olarak tel tahsil edilmesiydi.  Bu kimselerin kısa zamanda etraflarına 

kalabalık bir zümreyi toplayabilmeleri aynı vergi yılı içinde maktu şeklinde ikinci kez tel 

talebinin yaygınlaşarak ahaliyi epey rahatsız ettiğini göstermektedir.   

Mükerrer tel talebinin tel üreticilerinden başka halatçı esnafı ve tel tüccarlarını da mağdur ettiği 

anlaşılmaktadır.  Devlete teslim edilmesi gereken teli teslim ettikten sonra kendi şahsi malı olan 

telleri satmak için İstanbul’a getiren tel tüccarları münferit olarak bu talebin muhatabı 

olmaktaydı. Bu suçun failleri tersane eminleri ve muhassıllardı. Tersane eminleri ve Canik 

muhassılları bu tüccarların gemilerine durdurarak tellere el koyduğunda onlar da padişaha 

başvurarak tellerinin kendilerine iade edilmesi için ferman çıkarılmasını talep etmekteydiler. 

Tersane emini ve muhassıllar bu durum karşısında  kendilerini savunurken bu davranışlarını 

daha önce yayımlanan “…matlub-ı miri tekmil olmadıkça ahire bir vukıyye til ve kendir 

verilmemek…” şeklindeki padişah fermanına dayandırıyordu. 1770/1771 yılında İstanbul’daki 

telci esnafı Ünye ve Fatsa iskelelerinden temin ettikleri teli Ünyeli Hacı Hasan Reis’in gemisine 

yükleyerek İstanbul’a getirdiğinde, dönemin tersane emini, bu tellere el koymuş ve bunların 

ücreti için onlara tahvil vermeyi teklif etmişti. Onlar bu teklifi kabul etmeyerek bunların Un 

kapanındaki gemilerde kullanılacak gominalar için gerekli olduğunu bildirerek el konulan 

tellerin kendilerine iade edilmesini talep etmişlerdi. Padişah, ihtiyaç halinde el konulan tel kadar 

teli tersaneye vermeleri koşuluyla tersane emininin el koyduğu tellerin onlara iade edilmesini 

emretmişti133.   

18. yüzyılın idari özelliklerinden birisi merkezi idarenin taşrada zayıflayarak ayanların birçok 

yetki ve makama artan biçimde sahip olmaya başlamalarıdır. Pazvantoğulları, 

Karaosmanoğulları, Tirsinikli oğulları ya da Çapanoğulları gibi ayan ailelerin ortaya çıkarak 

güçlenmeye başladıkları dönem 18. yüzyıldır.  Bu yüzyılda merkezi idarenin zayıflamasına 

paralel şekilde yeniçerilerin esnaflaşması hızlanarak pek çok esnaf loncasında esnaf ve yiğitbaşı 

olarak ya da tüccar olarak  iktisadi faaliyetlerin içinde yer almışlardır.  Daha 16.  yüzyılda 

Yeniçeri Ocağı’nın piyasaya hâkim esnaf camiası arasında yer almalarının sefere dönemi 

pazarcı kıtlığına yol açacak boyutta olduğu,  dönemin tarihçisi Selânikî tarafından dile 

getirilmiştir134.  Tel ocaklıklarından en önemlisi olan Canik sancağı da Yeniçerilerin bu 

yozlaşmasından nasibini almıştır. Bu döneme kadar bütün Canik sancağında 2 ya da 3 Yeniçeri 

serdarı görev yapmakta iken bu dönemde her kazaya 1-2 tane Yeniçeri serdarı atanmaya 

başlanmıştı.  Atanan bu Yeniçeriler tel mükelleflerinden bazılarını “bu yeniçeri etba’ıdır.  ” ya 

da “bu yeniçeridir” diyerek sahiplenmeye başlayınca tel temininde sorun yaşanmaya başlanmış 

ve 1716/1717 yılında konuyu soruşturması için Yeniçeri Ocağı’ndan bir mübaşir 

görevlendirilmişti.  Ancak atanan bu mübaşir Kastamonu sancağına geldiğinde meseleyi 

çözmek yerine 10 kadar kazanın ahalisine telleri İstanbul’a karadan 1500 mekkari hayvanı ile 

                                                           
133 BOA.TSMA.E.879.57./5 Rebiyülevvel 1184. (29 Haziran 1770) 
134 Kemal Beydilli,Yeniçeri,TDV İslam Ansiklopedisi, 43. Cilt,İstanbul,2013, s.458. 
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taşımak karşılığında onlardan 1000 kuruş tahsil etmişti.  1500 mekkari hayvanını kazalara tevzi 

ederken ise mükelleflerden bu defa 3 kese akçe talep etmişti.  Meselenin duyulması üzerine 

Kastamonu mütesellimine ve kadısına ferman gönderilerek bu mübaşirin yakalanarak 

İstanbul’a gönderilmesi emredilmişti135.    

 

6.  2.  Geç ve Eksik Teslim 

Tellerin tayin edilmiş zamanda toplanarak İstanbul’a getirilmesi gerekmekteydi.  Her şey 

ayrıntılı biçimde önceden planlanarak bir takvime bağlandığı için tel dâhil diğer bütün inşa ve 

donatım malzemelerinin zamanında Tersane-i Amire’ye getirilememesi inşa, kalafat ve 

donatım gibi işlerde aksamaya yol açarak donanmanın faaliyetlerini etkileyebiliyordu.  

Gecikmeye sebep olan husus genelde “…bazı ihtilal sebebiyle meks…” ibaresiyle ifade 

edilmekteydi136.  İhtilal, bozukluk ve karışıklık anlamına geldiğine göre bu sebepler büyük 

ölçüde devlet bürokrasisi ve üretici gibi insan kaynaklı faktörlerden kaynaklanmaktaydı137.  

Bazen kış koşulları ve denizin nakliyat için uygun olmaması gibi nedenler de geç teslime neden 

olabilmekteydi.  1778/1779 yılında kışın yaklaşması ve denizin uygun olmaması nedeniyle 

gemi kaptanları telleri gemilerine almayı reddetmiş bu ise gecikmeye neden olmuştu138. 

Meselenin üretici ve tüketiciye bakan iki farklı yüzü vardı. Üreticiden kaynaklanan durumda 

kaçakçılık ya da karaborsacılık saikiyle hareket eden tüccara, elindeki teli piyasa fiyatından 

satan üretici devlete eksik tel teslim etmekteydi.  Bazen de kendir mahsulü azaldığı için ya da 

arazileri kendir yetiştirmeye uygun olmadığından tel teslimine güçlerinin yetmemesi gibi iklim 

ve toprak kaynaklı gayri iradi nedenler buna sebep olabilmekteydi139.  Devletten kaynaklanan 

durumda ise tel esnafı gibi İstanbul’da tel imal eden esnafa ücretleri zamanında ödenmiyordu. 

Bu da talep edilen miktarda telin belirtilen zamanda teslim edilememesine neden olmaktaydı.  

Örneğin Darağacı mevkiindeki resenci ve aletçi esnafı maktu bir fiyat üzerinden Frenk teli 

üretip devlete teslim etmekteydi.  Ücretleri ise haftalık olarak kendilerine ödenmekteydi.  

Ödemede aksama yaşanınca alacaklarının ödenmesini istediklerinde alacakları olan 12,029 

kuruş için hazine tezkiresi verilmesi emredilmişti140.   

Tel teminiyle ilgili olarak görevlendirilmiş olan ve işin asıl yükünü omuzlarında taşıyan 

muhassıl ve mütesellimlerin bu yüzyılda sıkça zimmet borcunun çıkması eksik teslim 

olgusunun başka bir boyutunu oluşturmaktaydı. Tel temin edilen sancaklarda görevli olan 

                                                           
135 BOA.A.DVNS.MHM.d.126.17./Evasıt Zilhicce 1129. (Kasım Aralık 1717) 
136 Dergâh-ı âli Kapıcıbaşılarından el-Hac Ahmet Karahisarı-ı Şarki sancağında bulunan 

Bayramlı,Ulubey,Bolaman ve Çamaş kazası ahalisinden 1738/1739 ve 1739/1740 senesinde tahsil edilmesi 

gereken telin mart ayının girmesi ile birlikte teslim alınmak üzere bazı ihtilal sebebiyle bunun gerçekleşemediğini 

bildirmişti.bkz.BOA.AE.SMHD.I.17.1004.1./5 Safer 1158. (9 Mart 1745) 
137 Ferit Develioğlu, age. , s. 419. 
138 BOA.C.BH.215.35.1./9 Şevval 1192. (31 Ekim 1778) 
139 BOA.C.BH.42.1989.1. 
140 BOA.C.BH.91.4398.1. 
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muhassıl ve mütesellimler kendilerinden talep edilen miktarda teli eksik olarak gönderiyor bu 

da onların devlete olan borcunun büyümesine neden oluyordu.  Onların eksik göndermesinin 

nedeni ise ister güvenlik isterse iktisadi koşullardan kaynaklasın teli yeterli miktarda tel 

üreticilerinden temin edememeleriydi. 18. yüzyılda ayan ismi verilen aileden çıkan bu 

yöneticilerin genelde göreve getirilmiş olması ayan kökenli taşra yöneticileri döneminde eksik 

zimmet olgusunun güçlendiği izlenimi uyandırmaktadır. 1788/1789 yılında dönemin Canik 

muhassılı kendisinden 4,000 kantar tel talep edildiği halde 470  kantar (2139 kg) tel 

gönderebilmiş ve 1630 kantar (91,801 kg) tel kendisine zimmet çıkarılmıştı141.   

Sebebi kimden ve neden kaynaklanırsa kaynaklansın bu durum donanmanın donatımında 

soruna yol açmaktaydı.  Bu durum 1788/1789 yılında çıkarılan bir fermanda geçen: “…bakaya 

kaldığı ve zikr olunan mubayaa til vakt ü  zamanıyla gelüb teslim olmadığından Donanma-yı 

Hümayun kalyonlarının teçhizlerinde zahmet ve meşakkat çekildiğinden…” cümlesiyle ifade 

edilmekteydi142.  Devlet ricalinin hassasiyeti, dönemin deniz ve okyanuslarında asıl savaş 

gemisi olan kalyonların teçhizinde yaşanan zahmet ve meşakkatten kaynaklanmaktaydı.  Konu 

bir “milli güvenlik” konusuydu.  İhmali büyük sorunlara yol açabilirdi.   

 

6.  3.  Kamu Görevlilerinin Usulsüzlükleri 

Merkez ve taşrada bulunan kamu görevlilerinin yasayla belirlenmiş usullerin dışına çıkarak 

keyfi biçimde işlem tesis etmeleri soruna sebep olan başka bir konuydu.  Bu görevlilerin 

başında Mahzen-i Sürb katipleri, gümrük eminleri, mübaşirler ve muhassıl ile mütesellimler 

gelmekteydi.  Bunların bir kısmı halktan mübaşiriye ya da taamiye adı altında yeni vergiler 

tahsil ederken bir kısmı da ayni olarak teslim alması gereken telin yerine nakdi olarak bedel 

tahsil etme cihetin gidiyordu.  Örneğin 1713/1714 yılında Mahzen-i Sürb’te bulunan katip ve 

hademeler aralarında anlaşarak telin bedeli olarak mükelleflerden belli bir miktar bedel tahsil 

ederek sahiplerine telin ayni olarak tahsil edildiğine dair mühürlü mahzen tezkiresi vermişlerdi. 

Mahzen defterlerine ise bunu gelir kayd etmişlerdi143. 1794/1795 yılında ise Taşköprü ve Güney 

kazalarında tel toplamakla yükümlü olan mütesellimler, 2,000 kantar (112,640 kg) tel toplamak 

amacıyla devlet tarafından kendilerine gönderilen her bir kantar tel için ahaliye ödenecek olan 

10 kuruşun 5 kuruşunu “hizmet-i mübaşiriye” ve “taamiye” adıyla kendi hesaplarına 

kesmekteydiler. Bu husus ahali arasında huzursuzluk ve şikâyete sebep olmuştu144.  Başka bir 

örnekte ise İstanbul’daki gümrük eminleri tel üreticilerinden haksız yere gümrük vergisi tahsil 

etmekteydi.  Oysa yerleşik olan usul onların ocaklık telinden vergi tahsil etmeyip bu vergilerin 

                                                           
141 BOA.MAD.d.3365.130./17 Şevval 1203. (11 Temmuz 1789) 
142 BOA.MAD.d.3365.130./17 Şevval 1203. (11 Temmuz 1789) 
143 BOA.MAD.d.2756.46./11 Şevval 1125. (31 Ekim 1713)  
144 BOA.C.BH.117.5691.1./14 Zilkade 1209. (2 Haziran 1795) 
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onların borcuna mahsup edilmesiydi145. Ancak telin, vergi mükellefiyetine konu olmayan 

normal alım satımında gümrük vergisi doğrudan tahsil edilmekteydi.  Bu ve benzeri sorunlar 

taşra ve merkez teşkilatı seviyesinde devlet otoritesinde yaşanan bir zayıflığa işaret etmektedir. 

Anlaşıldığı kadarıyla devlet bürokrasisi teftiş ve denetim mekanizmasının etkili çalışamamasını 

fırsat bilerek şahıs düzeyinde bile olsa suç niteliğinde iş ve eylemlere imza atabilmektedir.   

 

6.  4.  Karaborsacılık 

Karaborsacılık belli mal ve eşyalara karşı talebin aşırı artmasına karşılık üretim arzının bu artış 

hızı karşısında sabit kalması ya da ona yetişemeyişidir.  Bu durum talep edilen mal ve eşyaların 

fiyatını yükselmekte,  tüccar ve üretici ise rasyonel düşünen bir varlık olarak en çok kâr edeceği 

müşteri ya da pazara ürününü satmak istemektedir. Üretici bu istek doğrultusunda işe 

koyulduğunda ise devreye devletin güvenlik önlemleri girmekte bunları aşmak söz konusu 

olduğunda ise rüşvet, iltimas ve kaçakçılık ve karaborsacılık ortaya çıkmaktadır.    

 Belli malzemeler söz konusu olduğunda Osmanlı üreticisinin en yüksek kâr elde edecek şekilde 

ürününü satması devletin ekonomi üzerindeki ağır denetimi yüzünden mümkün değildi. 

Loncalar piyasayı, devlet ise loncaları kontrol etmekteydi. Loncaların hangi fiyat aralığında 

ürünleri satacağı ya da hammaddeyi nereden ve hangi fiyatla satın alacağı önceden 

belirlenmişti. Bazı hizmet ve ürünlerin azami ve asgari fiyatları devlet iradesiyle sabitlenmişti. 

Narh müessesesi bu imkânı devlete vermekteydi. Fiyatlar, buğday, arpa,  sahtiyan, kereste, 

pamuk ve yelken bezi gibi temel tüketim maddelerinde, piyasa koşullarında oluşan arz ve talep 

dengesine göre oluşmamaktaydı. Devlet günümüzden farklı olarak ekonomiyi düzenleyen bir 

hakem rolüyle temel tüketim maddelerinin alınıp satıldığı bu alanda cari olan alım satım 

fiyatlarını bizzat kendisi belirlemekteydi. Devlet müdahalesi sonucu oluşan bu yapay fiyatların 

ise yüksek enflasyon, hızlı fiyat artışları ve sürekli yaşanan paranın değer kaybı karşısında 

üreticiyi tatmin etmesi mümkün değildi146. Bu durumda karaborsacılık yapan kimseler üreticiye 

narh fiyatının üzerinde fiyat teklif ederek elindeki ocaklık teli satın almakta daha sonra ise 

depolayarak  tel fiyatının yükselmesi üzerine tekrar piyasaya sürmekteydi.  Bu durumdan hem 

teli hammadde olarak kullanan urgan ve halatçı esnafı zarar görmekte hem de üreticinin elinden 

yeterli miktarda tel satın alamayan devlet zor durumda kalmaktaydı.  Kaçakçılık ve 

karaborsacılığın önlenmesi için çıkarılan fermanlar ise iktisadi hayatın gerçekleri karşısında 

fazla bir işe yaramıyordu. Ocaklık tel de bu gerçeklerden fazlasıyla etkilenmiştir. 1715/1716 

yılında Fatsa kazası ve havalisindeki köylerden toplanacak olan tel için ferman yayınladığı 

halde muhtekir taifesi gizlice kendir alım satımı yapmaya devam etmiş ve bu durumun “umur-

ı mühimmenin tatiline bais olacağı” düşüncesiyle önlenmesi için yeniden ferman yayınlanması 

                                                           
145 BOA.AE.SMHD.I.245.19977./5 Muharrem 1144. (10 Temmuz 1731) 
146 Mehmet Taş, age. s. 165. 
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gerekmişti147.  Bazı örneklerde ise birtakım kişilerin sermaye vererek ehliyetsiz ve bilgisiz 

kimselere bazı köylerde tel tezgâhı kurdurarak tel imalatına başladığı görülmektedir.  Bu 

şekilde piyasada bulunan kendir, adı geçen kimseler tarafından çekilerek merdiven altı tabir 

edilen bu tezgâhlara yönlendirilmektedir. Bu tezgâhlarda üretilen teller yüksek fiyat ile gizlice 

karaborsacılara satılmakta ve kaçak tezgâh sahipleri haksız biçimde yüksek kârlar elde 

etmektedir. Ancak burada asıl mağdur olanlar tezgâhında dokuyacağı tel için kendir bulamayan 

ya da daha yüksek fiyata bulmak zorunda kalan ocaklık yükümlüsü tel üreticisidir. Örneğin 

1733/1734 yılında Fatsa, Ünye ve Perşembe kazasında Musa oğlu Mehmet ve “eşkıya-i vafire” 

olarak tabir edilen kimseler ortaya çıkarak  “hamdest ve ehliyetsiz” kimselere bazı köylerde 

tezgâh kurdurup tel büktürerek bunu diledikleri fiyat ile muhtekir taifesine satmaktaydı. 

Trabzon valisi ve kazaların kadılarına gönderilen hükümde bu kişilerin söz dinlemezler ise 

yakalanarak haklarından gelinmesi “ecanipten kimseye bir dirhem til füruht”  ettirmemeleri, 

edeni olur ise Trabzon valisi vasıtasıyla “ahz u nef’y olunup yedinde mevcut olan tili miri için 

girift olunması” emredilmişti148.   

 

6.  5.  Tel Üreticilerinin Muhalefeti 

Tel üreticilerinin sergilemiş olduğu muhalefetin kaynağında devletçe bez üreticisine teklif 

edilen fiyatın maliyeti karşılayamaması yüzünden üreticinin masraflarını karşılamaya 

yetmemesi bunun üzerine üreticinin de zararına tel dokumak istememesi yatmaktaydı.   

Toplanan telleri İstanbul’a taşımak için gemi kaptanlarına ödenen ücret piyasa fiyatının altında 

kaldığı için onlar da bunu taşımakta isteksiz davranıyordu.  Bu muhalefet eylemi,  bu konudaki 

diğer muhalefet eylemlerinde olduğu üzere devlet tarafından bir asayiş sorunu olarak 

görülmekte ve muhalefet edenler yakalanmak, hapsedilmek ya da kalebent edilmek gibi 

müeyyidelerle karşılaşmaktaydı149. 1725/1726 yılında 1500 kantar (84,480 kg) telin İstanbul’a 

gemilerle nakli söz konusu olduğunda iki tane gemi kaptanı bu miktar teli taşımayı reddetmişler 

ve Canik muhassılı İbrahim’e; “…bizler bir sene mukaddem birer defa sefinelerimizle mubayaa 

olunan miri teli tahmil eyledik.  Her zaman tahmil edemeyiz…” demişlerdi.  Bunun üzerine her 

ikisinin de Samsun kalesine kalebent edilmesi için ferman gönderilmişti150.   

Ocaklık yükümlüsü ahali kaynaklı direniş,  tel üreticilerine mahsus bir davranış biçimi değildi. 

Örneğin kereste üreticilerinde de bu durum gözlemlenmekteydi. Nisan/Mayıs 1704'te Bolu 

voyvodasına yazılan bir hükümden anlaşıldığı kadarıyla Bolu sancağındaki kazaların 

ahalilerine kereste kesmek ve nakletmeleri için bir ferman çıkarılmıştır. Ancak Taraklıborlu 

kazası sakinlerinden Bakıroğlu olarak bilinen İbrahim ve Biran köyü sakinlerinden Naib 

                                                           
147 BOA.A.DVNS.MHM.d.124./Evail Recep 1128. (Haziran/Temmuz 1716) 
148 BOA.C.BH.169.7976./26 Safer 1146. (8 Ağustos 1733) 
149 Mehmet Taş, age. s. 178. 
150 BOA.A.DVNS.MHM.d.124./Evasıt Zilkade 1138. (Temmuz 1726) 
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Mehmet, kazalar ahalisini kışkırtarak kereste kesilmesine muhalefet etmişlerdi. Bunun üzerine 

Bostancıyan-ı Hassa hasekilerinden Ahmed ve Hacı Mehmet,  Borlu Kasabası’na gelip Naib 

Mehmed'i yakalamışlar ancak diğer kişi olan Ahmed kaçmıştır. Bu kişilerin yandaşları 

sorgulandığında: "Biz kereste kat' itmedik ve çekmek bilmeziz." deyince o ve yandaşlarının 

Samsun Kalesi'ne kalebend olunmaları emredilmişti151.   

 

7.  Sorunlarla Mücadele Etmek İçin Alınan Tedbirler 

Devlet bu alanda yaşanan sorunlara güvenlik odaklı bir bakış açısıyla yaklaşarak genelde 

polisiye önlemlerle başa çıkmaya çalışmıştır.  Onun karada ve denizde sürekli düşman 

devletlerle mücadele etmek zorunda kalışı güvenlik reflekslerinin gelişerek bu reflekslerin 

karar verme süreçlerine hâkim olmasına neden olmuştu. Dışarıdan artan saldırı ve baskıların 

sonucunda kendi içine iyice kapanarak geleneksel değerlerine daha sıkı sarılması ile birlikte 

olanı muhafaza etmeye yönelik ve dayanağını geçmişin pratiklerinden alan statükocu bir 

anlayışın varlığı kendisini donanma politikasında da göstermiştir. 18.yüzyılda birkaç yenilik 

teşebbüsü bir kenara bırakılacak olursa donanmanın inşa ve donatımında önceki yüzyılların 

uygulama, anlayış ve beklentileri büyük ölçüde sürdürülmeye çalışılmıştır.  Bunun bir sonucu 

olarak tel temininde sorun çıkaranları eşkıya olarak görüp hapsetme ya da kalebent etme gibi 

yollarla cezalandırma cihetine gidilmiştir. Nizama aykırı olarak tel tezgahı kurarak karaborsacı 

taifesine satan kimseler için kullanılan; ”…til umurunun kadimi nizamının ihtilaline bais olan 

ayan ve eşkıyadan her kimler ise men’ olunup ve iktiza eylediği mertebe haklarından gelinmek 

üzere…” ibaresi bu anlayışın bir yansımasıydı152.   

 

Sonuç  

Tel, kendirden imal edilen ve gemilerde halat ve urganlar ile gominalarda kullanılan önemli bir 

malzemedir. Bu malzeme gemilerin demirlemesi,yelken, arma ve serenler ile yüklerin 

sabitlenmesinde önemli işlevleri yerine getirmektedir. Önemine binaen onun temini için düzenli 

işleyen bir sistem kurulmuştur.  Bu sistem bütçe, personel, mevzuat ve halkı içine alan geniş 

bir sistemdir.  Bu sistem kereste, seren, sütun, zift, katran, demir ve yelken bezi gibi diğer 

donanma malzemelerinin temininde de işletilmektedir.  Böylesi işleyen dinamik bir sistemin 

kurulmuş olması devletin teşkilatçılık konusunda sahip olduğu yeteneğe bir delil teşkil 

etmektedir.   

18.  yüzyılda tel temin edilen bölgelerin başında iklim ve toprak koşullarının uygun olduğu 

Kastamonu sancağı ile Ordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe gibi kazaların bulunduğu Batı ve Orta 

Karadeniz bölgesi gelmektedir. Bu kazaların halkı denizcilikle uğraştığı için gemicilik 

                                                           
151 Mehmet Taş, age. s.179. 
152 BOA.C.BH.169.7976./26 Safer 1146. (8 Ağustos 1733) 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 104 www.aegeanconference.com 

 

konusunda diğer kazaların ahalisine göre daha uzmanlaşmış durumdadır. İşin doğrusu Batı ve 

Orta Karadeniz bölgesi,  kereste, seren, sütun ve tel gibi donanma malzemelerinin temininde 

devletin asıl dayanak noktasıdır. Bu itibarla devletin donanma ihtiyaçlarının karşılanması 

konusunda 18.  yüzyılda önceki yüzyıllara kıyasla daha çok Anadolu’ya bağlı hale gelmiştir.  

Bu hem bir zorunluluk hem de bilinçli bir tercihin ürünüdür. Donanmanın asıl savaş gücünü 

oluşturan leventler ve diğer mürettebat gibi insan gücü yanında donanma gemilerinin inşasında 

kullanılan malzemeler de yerli bir nitelik taşır. Bu yerlileşme kalyonların hâkim savaş gemisi 

olduğu 18.  yüzyılda hızlanarak doruk noktasına çıkmıştır. Donanmanın rakiplerine karşı 

denizlerde bağımsız hareket edebilmesinin dayanağını bu yerlilik unsuru oluşturmaktadır. 19.  

yüzyılda buhar çağının gemileri olan vapurlarda olduğu gibi gemi inşa ve donatım 

malzemelerinde devlet 18.yüzyılda Avrupa’ya bağlı değildir.    

18.  yüzyılın ikinci yarısından itibaren donanmanın yaşadığı gerilemeyi tel, yelken bezi, kereste, 

zift ve katran gibi malzemelerin temininde kullanılan sistemin işleyişinde kaynaklanan 

sorunlardan daha çok kökeni farklı sebeplerden kaynaklanan başka nedenlerde aramak daha 

isabetli olacaktır.  Örneğin Ahmet Cevdet Paşa’nın ifadesiyle donanmaya yarar gemicilerin 

çoğunun deniz savaşlarında ölmesi, Avrupa’da denizcilik bilgisinde büyük bir dönüşüm ve 

değişim yaşanırken Osmanlılarda denizcilik bilimine vakıf insanların sayısının azalması, 

yelkencilik sanatında Tersane halkının yeterince eğitim görüp maharet kazanamaması gibi 

nedenler araştırmacıyı daha doğru sonuçlara götürecektir153. Haddizatında, bütün aksayan 

taraflarına rağmen 18.  yüzyılda geçerli olan tel temin sistemi Osmanlı donanmasının ihtiyacını 

yeterli miktarda karşılamayı başarmıştır.   
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ÖZET 

Mukâtil b. Süleyman, Emevîler ve Abbasîler döneminde yaşamış, yaşadığı dönem içerisinde 

birçok eser vermiş bir âlimdir. Kendisi, Abbasî halifeleri Ebû Ca’fer el-Mansûr (ö.150) ve 

Mehdî (ö.169)’nin ilmî sohbetlerinde bulunmuştur. Yaşadığı dönem fikrî tartışmaların en 

yoğun olduğu dönemdir. Bu nedenle Bağdat’tan Basra’ya dönmüş ve burada vefat etmiştir. O, 

Basra’da kaldığı süre içerisinde kendisini ilmî tartışmaların ortasında bulmuştur. Horasan’da 

ortaya çıkan Mürcie ve Şia taraftarlarının yoğun olması nedeniyle onların fikirlerinden etkilenip 

etkilenmediği tartışma konusu olmuştur. Mukâtil b. Süleyman’ı dönemindeki tefsircilerden 

farklı kılan neden ise Kur’an’ı baştan sona kadar tefsir etmesidir. Tefsirdeki metodu ayeti ayetle 

açıklamasıdır. Tefsirinde yer alan rivayetler ünlü İslam tarihçisi İbn İshâk (ö. 150/767)’ın es-

Sîre adlı eserindeki rivayetlerle benzerliği göze çarpar. es-Sîre, Mukâil b. Süleyman gibi bir 

çok müfessire kaynaklık eden bir eserdir. Bu nedenle tefsir ile siyer arasında yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Siyerin mahiyeti itibariyle tefsire kaynaklığı sadece nüzul sebebine dair 

rivayetler ile sınırlı değildir. Hz. Peygamber (s)’in hayatı ve tevhit mücadelesi ile Kur’an 

ayetlerinin kronolojisi arasında bir uyum bulunmaktadır. Mukâtil b. Süleyman döneminde 

ilimler yeni ayrılmaya başladığı için tefsir ile tarih iç içe bulunmaktaydı. Mukâtil, üstün ve 

kıvrak zekâsı ile özgün anlamları kavrayarak, Kur’an’ı sade ve yalın bir dil ile tefsir etmiştir. 

Bu sunumumuzda Mukâtil’in tarih anlayışını değerlendireceğiz. Onun tarihe bakışını 

yararlandığı kaynaklardan ve ayetlere getirdiği yorumlardan incelemek mümkündür. Mukâtil, 

tarihle ilgili ayetleri açıklarken bazen genel bir tarih çerçevesi yerine özel bir çerçeve çizer. O, 

okuyucusunun zihnini tarihî ortama yani Kur’an’ın tarihe giriş anına götürür. Bu ise okuyucuyu 

esas kaynağa ulaştırır. Mukâtil, Kur’an’la varoluşsal iletişimi nüzul döneminki bağlamından 

ziyade, güncel bağlamıyla ilişki kurar. İşte Mukâtil, bu bağlamı yansıtması bakımından 

önemlidir. O, tefsirini yazarken tarih ilminden çok yararlanmıştır. Çünkü o dönemde Kur’an ile 

tarih iç içedir. Mesela, Yahudiler ile ilgili ayetleri açıklarken, onların tarihiyle ilgili önemli 

bilgileri de aktarır. Kur’an’da anlatılan her topluluk ile ilgili bilgiler verir. Peygamberler ve 

kavimleri ile ilgili ayetleri açıklarken onlarla ilgili nesep bilgilerini de verir.  

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Kur’an, Tefsir, ayet. 
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ABSTRACT 

Muqātil Ibn Sulaymān lived during both the Umayyads and the Abbasids, He produced many 

works during his lifetime. During his time in Baghdad, he had the scholarly conversations with 

the Abbasid caliphs Abu Ja'far al-Mansûr (d.150) and Mahdi (d.169). The period in which he 

lived was the period when intellectual discussions are most intense. For this reason, he returned 

to Basra from Baghdad, where he died. Due to the high density of Murcia and Shia supporters 

who emerged in Khorasan, it has been a matter of debate whether they were affected by their 

ideas. During his stay in Basra, he found himself in the middle of scientific discussions. The 

thing that makes Muqātil Ibn Sulaymān different from the other commentators of his time is 

that he interpreted the Quran from beginning to the end. The method in his tafsir is to explain 

the Qur’an verse by verse. The narrations in his tafsir are similar to those in Ibn Ishaq's (d. 

150/767) work named as-Sira. It has been a source for commentators like Muqātil 

ibn Sulaymān. Therefore, there is a close relationship between his tafsir and the life time of the 

Prophet Muhammad (sira). Due to the nature of sira, its ınfluence on tafsir is not limited to only 

the reasons for the revelations. There is a harmony between the life of the Prophet Muhammad 

and his struggle for the oneness of God and the chronology of the Qur'anic verses. Since the 

Islamic sciences had just begun to separate during the period of Muqātil ibn Sulaymān, tafsir 

and history were intertwined. Muqātil interpreted the Qur'an in a plain language by grasping 

the original meanings with his superior and quick intelligence. In this presentation, we will 

evaluate Muqātil’s understanding of history. It is possible to examine his view of history from 

the sources he made use of and his comments on the verses. It is possible to see his view of 

history in his comments on the verses about the past nations and prophets. Muqātil, draws a 

special frame rather than a general date frame when explaining the verses about history. It takes 

the reader's mind to the historical environment, the moment when the Qur’an interferes with 

history. This leads the reader to the main source. Communication between the Qur'an and a 

Muslim undoubtedly needs other areas of knowledge and thought. Muqātil establishes a 

relationship with the Qur'an in current contexts and with these contexts rather than the context 

of the existential communication era. He benefited a lot from the science of history while 

writing his commentary. For example, while explaining the verses about the Jews, he also 

conveys important information about their history. He gives information about each community 

described in the Qur’an. When explaining the verses about the prophets and their nations, he 

also gives the lineage information about them. According to him, the Qur’an and history are 

intertwined. 

Keywords: Islamic Hisyory, Qur'an, Tafsir, Verse. 
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GİRİŞ 

İslam tarihi, ilk insan Hz. Âdem’den Hz. Peygamber (s)’e kadar geçen zaman diliminde, çeşitli 

peygamberler vasıtasıyla insanoğluna gelen vahiyler neticesinde İslam’ı kabul eden kavimler 

ve devletler, peygamberlerin tebliğ çalışmalarından, müslümanların kurdukları medeniyet ve 

kültürlerinden bahseder. Her dine inananlar, yaşadıkları dönemlerde kendi tarihlerini yazdıkları 

gibi müslümanlar da yaşadıkları dönemlerde kendi kültür ve medeniyet tarihlerini yazmışlardır. 

İlahi vahyin son kitabı Kur’an’ın tarihe getirdiği yorumlar çok önemlidir. Bu bağlamda, 

Kur’an’ın tarihe bakışı ve olayları ele alışını müfessirler birikim ve zekâları ile kendi 

perspektiflerinden değerlendirmişlerdir. Kur’an, kıssaları ve tasvirleri müslümanların zihnini 

rahatlatmak, araştırma konularına malzeme olsun diye sunmuyor. Kur’an bu tarihî kıssa ve 

olayları insanoğluna aktarırken insanı İslam’ın çizdiği hedeflere doğru yaklaştırmayı 

amaçlamaktadır. 

Kur’an’ın amacı, insanlara doğru yolu göstermek ve onları her iki dünyada mutluluğa 

erdirmektir. Bunun neticesi olarak Kur’an, nazil olduğu dönemden itibaren günümüze kadar 

yorumlanmış ve tefsir edilmiştir. Tesir, Kur’an’ı anlama ve yorumlama faaliyetidir. Kur’an-ı 

Kerim, Hz. Peygamber (s)’e sahabenin yaşadığı ortamda ve konuştuğu dil nazil olmuştur. Bu 

nedenle, sahabe çoğu ayetlerin nerede, nasıl ve niçin nazil olduğunu biliyordu. Anlayamadıkları 

ayetleri doğrudan Hz. Peygamber (s)’e soruyorlardı.  

Sahabe döneminde Kur’an’ın bütün ayetleri sırasına göre tefsir edilmemiş ve tefsir kitapları 

henüz yazılmamıştı. Sahabeden sonra tefsir konusunda en büyük rolü tabiîn üstlenmiştir. Tabiîn 

döneminde Kur’an’ın tamamı tefsir edilmiş, bu dönemde isrâiliyât denen haberler Kur’an 

tefsirine girmiştir. Mukâtil b. Süleyman da bundan nasibini almıştır. Mukâtil b. Süleyman 

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar tefsir eden ilk müfessirlerdendir. Müfessir ise, şahsî 

yetenek, birikim ve zekâsı ile Kur’an-ı Kerim’i anlama, anladığını yorumlayabilen ve bu 

yorumlardan çıkarımlar yapabilen kimsedir. 

Kur’an’ın tarihe bakışı ilahî bir bakıştır. Kur’an’ın tarih yorumu, tarihî olayları dar çerçeveye 

sıkıştırmış bir yorum değildir. O, olması gerekeni değil, meydana gelmiş olayları objektif bir 

üslup ile yorumlar. Bu makalemizde, Kur’an’ı baştan sona ilk tefsir eden Mukâtil b. 

Süleyman’ın tarihe bakışını ele alıp değerlendireceğiz. 

 

ARAŞTIRMA  

MUKÂTİL B. SÜLEYMAN (Ö.150/767) 

İlk müfessirlerden olan Mukâtil b. Süleyman hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Belh 

şehrinde tahminen 80/699 yılı dolaylarında doğmuştur (Eryarsoy, 2006:4/24). Tam ismi Ebu’l-

Hasen Mukâtil b. Süleyman b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî’dir. Bir müddet burada yaşadıktan sonra 

Merv şehrine gitti. Mukâtil b. Süleyman, Hz. Peygamber (s)’den takriben 70 yıl sonra Emevîler 
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döneminde dünyaya gelmiştir. Mukâtil b. Süleyman, Emevî Devleti’nin Horasan valisi olan 

Nasr b. Seyyâr’ın komutanlarından Selm b. Ahvez el-Mâzinî’den itibar görmüştür. Emevîlere 

muhalif olan Hâris b. Süreyc (ö. 128/746) ile yapılan sulh görüşmelerinde Selm b. Ahvez’i 

vekâleten temsil etmiştir. İlk dönem kelamcılardan Cehm b. Safvân (ö. 128/745-46) ile Belh 

şehrinde itikadî mevzularda tartışmış ve bununla ilgili bir kitap kaleme almıştır.   

Merv şehrinde Emevîler’in nüfuzu azalınca Basra’ya giderek burada Atâ b. Ebî Rebâh, Şihâb 

ez-Zührî gibi tabiîn ulemasından yararlanmıştır. Daha sonra da Bağdat, Beyrut ve Mekke gibi 

şehirlere gitmiştir. Mukâtil b. Süleyman hem Emevîler hem de Abbasîler döneminde 

yaşamıştır. Bağdat’ta bulunduğu süre içerisinde Abbasî halifeleri Ebû Ca’fer el-Mansûr (ö.150) 

ve Mehdî (ö.169)’nin ilmî sohbetlerinde bulunmuş, Bağdat’tan tekrar Basra’ya dönerek burada 

vefat etmiştir (Türker, 2006: 31/134). 

Mukâtil b. Süleyman yaşadığı dönemde çok fazla eser veren bir âlimdir. Müellifin eserlerinin 

tamamı zamanımıza kadar ulaşmamıştır. Mukâtil, tefsir ilminin ana sorunları ile ilgilenmiş, 

kaleme aldığı tefsirini yazarken otuzdan fazla âlimden yararlanmıştır (Hamurcu, 2009: 307). 

Bu âlimlerden on ikisi tâbiîndendir. Mukâtil b. Süleyman, memleketi Horasan’da Mürcie ve 

Şia taraftarlarının çokluğundan dolayı, onların fikirlerinden etkilenip etkilenmediği noktasında 

bazı âlimler tarafından tartışma konusu olmuştur. Tefsirinde İsrailiyât haberlerine yer 

verdiğinden dolayı bazı âlimler tarafından eleştirilmiştir. Buna rağmen tefsiri dil, nüzul sebebi, 

vücûh, müphemlerin açıklanması ve tarihî olayların ortaya çıkarılması ile ilgili yaptığı 

çalışmalar, erken dönem tefsir çalışmaları açısından önemlidir (Cerrahoğlu, 1994: 68). 

Her dönemde olduğu gibi Mukâtil b. Süleyman’ın yaşadığı dönemde de hakkında olumlu ve 

olumsuz bir takım görüşler dile getirilmiştir. Bir kişi hakkında karar verirken muhalif kişilerin 

görüşlerine itibar etmeyip, muhalif olmayanların da görüşlerini dikkate alarak karar 

verilmelidir. Eğer o kişi hakkında değerlendirme muhaliflerin söylediklerine göre yapılırsa 

büyük hataya düşülür (Cerrahoğlu, 1994: 68). 

Mukâtil b. Süleyman’ın meşhur olduğu bilim dalı tefsirdir. Kendisinden önce de bazı âlimler 

ki, Saîd b. Cübeyr (ö. 94/713),  Hasan-ı Basrî (ö. 110/728), Amr b. Ubeyd (ö. 144/761), 

Mücâhid b. Cebr (ö. 103/721), İkrime el-Berberî (ö. 105/723), İbn Cüreyc (ö. 150/767) gibi 

âlimler tefsir ilmiyle uğraşmışlar; ancak bu tefsirlerin bir kısmı günümüze kadar ulaşmamıştır. 

Mukâtil’in Kur’an-ı Kerim’i tefsirindeki metodu ayeti ayetle açıklamaktır. O, tefsirinde dirayet 

ve rivayet usulünü beraber kullanmıştır. Bu nedenle o, Mâturîdî gibi aklî tefsir yöntemini ilk 

kullanan müfessirdir. Mukâtil b. Süleyman, hadis alanında birçok eleştiri almış; fakat tefsir 

alanındaki otoritesi onu hakettiği üne kavuşturmuştur (Türker, 2009: 31/134). 

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirini o dönemdeki tefsirlerden farklı kılan yanı, günümüze kadar 

ulaşabilen ve Kur’an’ın tamamının tefsir edilmiş olmasıdır. İlk dönem müfessirleri ayetleri 

yoğun olarak dil ve nahiv yönünden incelemiş, Mukâtil ise ayetlerin nüzul ortamı ve iniş 

sebepleyile de ilgilenmiştir (Elkoca, 2018: 14). 
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İslam’ın ilk asrı, fikir akımlarının ortaya çıktığı ve rayına oturmaya başlandığı dönemdir. 

Mukâtil b. Süleyman, ferâset ve bilgi sahibi bir kişiliğe sahip olmakla beraber yaşadığı 

dönemdeki bazı itikadî mezhep fikirlerinin etkisi altında kalmıştır. Mukâtil, kendi akidesini 

yaymaya çalışan Cehm b. Safvân ile Belh kentinde fikrî tartışmalara girmiş ve kendi fikir 

iklimini meydana getirmiştir (Cerrahoğlu, 1996: 1/194). 

Ebu Hanife ile aynı dönemde yaşayan Mukâtil, Basra’da kaldığı dönemlerde kendisini ilmî 

tartışmaların ortasında bulmuştur. Basra, Emevîler ve Abbasîler döneminin en önemli 

merkezlerindendi. Basra ile Kûfe arasında büyük bir rekabet bulunmaktaydı. Bu iki kentin o 

dönemde belli özellikleri vardı. Basra, tartışma ve kelam ilmi ile ön plana çıkmıştı (Eryarsoy, 

1996: 1/12). 

Mukâtil b. Süleyman’ın telif ettiği eserler genellikle tefsir ilmi ile ilgilidir. Onun bu alanda 

yazdığı eserler, kendisinden sonra gelen müfessirlere kaynak olmuştur. Onun tefsir alanındaki 

otoritesi gerek dönemindeki gerekse kendinden sonraki âlimler tarafından da kabul görmüştür.   

 

MUKÂTİL B. SÜLEYMAN’IN ESERLERİ 

Mukâtil b. Süleyman hem Emevîler hem de Abbasîler dönemini görmüş ve Kur’an ilimleri ile 

ilgili eserler kaleme almıştır. İbn Nedim Fihrist’inde Mukâtil b. Süleyman’ın şu eserlerini 

zikreder (Nedim, 1991: 253-254). 

1- et-Tefsîru’l-kebîr diğer adı ile Tefsîru Mukâtil b. Süleyman. Bu tefsir, Kur’an’ın baştan 

sonuna kadar yazılmış ilk tefsirdir. Ayet sırasına göre tefsir edilmiş olmakla beraber, ayetlerin 

daha iyi anlaşılması için kapalı kelimelerin açıklanması yapılmış, müradif, vücûh ve nezâirlere 

dair açıklamalar yapılmıştır. Bu eser, Abdullah Mahmud Şehhâte tarafından Kahire’de beş cilt 

halinde yayımlanmıştır. Eser, M. Beşir Eryarsoy tarafından Türkçeye tercüme edilerek Tefsîr-i 

Kebîr ismi ile dört cilt halinde İşaret Yayınları tarafından yayımlanmıştır.  

2- el-Vücûh ve’n-nezâir. Birden çok manaya gelen 185 kelimenin Kur’an’da hangi 

anlamda kullanıldığını incelemektedir (Türker, 2006: 31/134). Bu eser erken dönemde kaleme 

alındığı için kendisinden sonra yazılan eserleri etkilemiş ve onlara kaynaklık etmiştir. Ali Özek  

(İstanbul 1993) tarafından aynı isim ile Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu eser tekrar M. Beşir 

Eryarsoy tarafından (İstanbul 2004) Kur’an Terimleri Sözlüğü adı ile Türkçeye tercüme 

edilmiştir.  

3- Tefsîru’l-Hamsi mie Âye mine’l-Kur’ân. Eserde fıkıhla ilgili emir, nehiy, helal ve haram 

konusundaki ayetlerinin izahı ve tefsiri yapılmıştır. M. Beşir Eryarsoy tarafından Ahkâm 

Ayetleri Tefsîri ismi ile Türkçeye tercüme edilmiştir. Zamanımıza kadar gelen eşsiz yazma 

eserlerden biridir. 

Mukâtil b. Süleyman’ın diğer eserleri şunlardır: 

4- Kitâbu’l-Kırâat. 

5- Kitâbu Müteşâbihü’l-Kur’an. 
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6- Kitâbu Nevâdiru’t-tefsîr. 

7- Kitâbu’n-Nâsih ve’l-mensûh. 

8- Kitâbu’l-Cevâbât fî’l-Kur’an, 

9- Kitâbu’t-Takdîm ve’t-te’hîr. 

10-  Kitâbu’l-Aksâm ve’l-lugat. 

11- Kitâbu’r-Red ale’l-Kaderiyye (Türker, 2006: 31/134). 

 

MUKÂTİL B. SÜLEYMAN VE TEFSİR  

Mukâtil b. Süleyman hakkında yapılan rivayetlerden zühd hayatı yaşadığı, ibadete düşkün 

olduğu anlaşılmaktadır. Hakkında müspet görüşlerin yanında menfi görüşler de bulunmaktadır. 

Onun hakkında olumsuz görüş beyan edenler, siyasî yönden Zeydiyye, kelamî yönden ise 

Mürcie’ye tâbi olduğunu söylerler (Türker, 2006: 31/134 ve Cerrahoğlu, 1996: 1/194). Onun 

hakkında bir karar verilecekse en iyi değerlendirme, eserlerini incelemekle mümkündür. Çünkü 

bir şahıs hakkında yaşadığı dönemde olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yapılabilir. 

Başkalarının yaptığı değerlendirmelerin doğru olup olmadığı eserleri incelenerek tespit 

edilebilir. Yoksa o kişi hakkında büyük yanılgılara düşülebilir. 

Mukâtil, yaşadığı dönemde birçok eser yazmış, bunlar yukarıda zikredilmiştir. Onun yazdığı 

eserlerin çoğu bugün mevcut değildir.  Mukâtil, İslâmî ilimlerin ilk dönemlerinde geçerli olan 

isnad sistemine fazla önem vermemiştir. Bu nedenle tefsiri ilk dönem tefsiri değilmiş kanaati 

hâsıl oluşturmaktadır. Çünkü onun çağdaşı olan müfessirler hemen hemen her haberin isnadını 

da vermişlerdir (Cerrahoğlu, 1994: 20). 

Mukâtil b. Süleyman hakkında ne denirse denilsin, tefsir alanında temel şahsiyetlerden biridir. 

O, ehl-i kitaba başvurmuş, onlardan aldığı isrâiliyâtla ilgili bilgileri tefsirinde kullanmıştır. 

Onun yaşadığı dönem isrâiliyâttan kaçınmayı zorlaştırsa da onun gibi büyük bir âlim bundan 

kaçınabilirdi. İsrâiliyâtın tefsire giriş nedeni, İslâmî ilimlerin tedvin edildiği dönemde ilimle 

uğraşanların çoğunun mevâliden olmasıdır. Sonradan İslam’a giren bu kişiler, zaman zaman 

eski kültürlerin etkisinde kalmışlardır (Hamurcu, 2009: 91-93).  

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsiri, kendi alanında ilk tedvin edilen eserler arasındadır. Mukâtil’in 

yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği Emevîler Devri, bazı olumsuzlukların yaşandığı bir 

dönem olmakla beraber aynı zamanda İslâmî ilimlerin temellerinin atıldığı ve hızla geliştiği bir 

dönemdir (Hamurcu, 2009: 104). 

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsir ilmindeki yeri herkes tarafından takdir edilir. Mukâtil tefsirini 

yazarken üstün zekâsını da kullanarak özgün anlamları kavramış, önde gelen ilim adamlarının 

methine mazhar olmuştur. Onun tefsiri, kendisinden sonra gelen birçok ilim adamına kaynaklık 

etmiş, günümüze kadar ulaşmış ilk ve en eski kaynaktır. Mukâtil, tefsirini Mushaf sırasına göre 

telif etmiş, tefsirinde kaynak olarak Hz. Peygamber, sahabe, tâbiîn ve ehl-i kitaptan gelen 
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rivayetlerden yararlanmıştır. Tefsire dair yazdığı eserlerinde akıl ve naklin iç içe olduğu 

görülür. Bu bakımdan çağdaşlarınca yazılmış; fakat bize kadar ulaşmamış, varlıklarını sadece 

kaynaklardan ya da daha sonraki dönemlerde yazılmış tefsirlerde yer alan alıntılardan 

öğrendiğimiz diğer tefsirlerden farklıdır. Mukâtil, tefsirinde açıklanmayan hiçbir şey 

bırakmamış, Kur’an’daki tüm müphem ifadeleri açıklamıştır.  

 

MUKÂTİL B. SÜLEYMAN’IN TARİH ANLAYIŞI 

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinde, hem Hz. Peygamber (s)’in hayatı hem de Kur’an’da konu 

edilen Ehl-i kitapla ilgili kıssalar onun geçmiş peygamberler hakkında geniş bilgiye sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Mukâtil b. Süleyman’ın tarih anlayışını ve tarihe bakışını onun ayetlere getirdiği yorumlarda 

görmek mümkündür. Onun tarihe bakışını yine geçmiş milletlerin ve peygamberlerin anlatıldığı 

ayetlere yaptığı yorumlarda görülebilir. Eserinde bunula ilgili olarak Mekke müşrikleri, 

münafıkları ve yakın tarihe de atıfta bulunmaktadır. O, genele hitap eder ve ayetlerde tarihi 

durumu yansıtan bilgilere yer verir. Onun bu konudaki yorumlarını inceleyelim. 

 

BULGULAR 

Nahl, 16/24: 

 “Onlara: ‘Rabbiniz (Muhammed’e) ne indirdi? Diye sorulsa, (insanların hak dine yönelişini 

engellemek için ‘hiçbir şey indirmedi’ Muhammed’in söyledikleri) ‘öncekilerin (efsane ve) 

masallarıdır’ derler” (Nahl, 16/24). 

Müşriklerden Velid b. Muğire Kureyş kâfirlerine: “Muhammed tatlı dillidir, konuştuğu zaman 

adamın aklını başından alır. Bu nedenle iyi düşünen, akıllı bir grubu Mekke’den birkaç günlük 

uzak yol kavşaklarına gönderin. Çünkü dışarıdan gelecek kişilerin onu tasdik edeceklerinden 

eminim. Dışarıdan gelenlerden bir kişi Muhammed’e dair soru soracak olursa, gönderdiğimiz 

adamlar: “O iki kişinin arasını ayıran bir sihirbazdır.” desinler. Bir kısmı da: “O, mecnunluğu 

sırasında hezeyan eden bir mecnundur.” desinler. Diğer bir kısmı da: “O zapt u rabt altına 

alınamayan bir şairdir.” desinler. Diğer bir kısmı ise; “O gelecekten haber veren bir kâhindir.” 

desinler. Arkasından da: “Sizin onu görmemeniz, görmenizden daha hayırlıdır. Getirdiği dine 

aramızdaki kölelerden ve sefihlerden başkası uymadı. O, öncekilerin başına gelen olayları 

anlatıyor. Kavminin hayırlıları, akıllı ve tecrübelileri ondan ayrılmıştır.” 

Bunu üzerine, Kureyş kabilesinden on altı kişiyi dörder dörder yol kavşaklarına gönderdiler. 

Velid b. Muğire de Mekke’nin girişinde durdu. Mekke’ye gelip Hz. Peygamber (s)’i soranlara 

kararlaştırdıkları şeyleri söylüyorlar ve gelen insanlar da onların söylediklerine bakarak Hz. 

Peygamber’den uzak duruyorlardı. Bu durum Hz. Peygamber (s)’e ağır gelmeye başladı. Çünkü 
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o, insanlarla görüşmeyi ve onlara durumu anlatmayı düşünüyordu. Dışarıdan gelen insanlar, 

Kureyş müşriklerinin söylediklerinden etkilenmişler, Hz. Peygamber (s) için, “Sizin bu 

adamınızda hiçbir hayır yokmuş; onunla ilgili bize ulaşan, yalnız aldatıcı sözlermiş” deyip 

dağılmaları Kureyş müşriklerini çok sevindirdi. Bunun üzerine Allah onlar hakkında, “Onlara, 

‘Rabbiniz ne indirdi? Denildiği zaman’, “Öncekilerin esâtiri/hikâyeleri” derler ayetini indirdi 

(Mukâtil, 2002: 2/424-425). 

Mukâtil, bu ayete yaptığı yorumda özel bir tarih çerçevesi çizer. 

Enfâl, 8/31: 

 “Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, ‘Tamam işittik/duyduk’ diyorlardı. ‘Eğer istesek biz de 

bunun benzerini söyleriz.’ (Çünkü) bu (okuduğun ayetler) öncekilerin (efsane ve) 

masallarından başka bir şey değildir” (Enfâl, 8/31). 

Mukâtil, “Abduddâr Kusayoğulları’ndan Nadr b. el-Hâris b. Alkame buna benzer sözler 

söylemişti: “Bu, (Muhammedin Kur’an diye söyledikleri) geçmişlerin masallarından, 

efsanelerinden başka bir şey değildir.” Muhammed’in geçmiş ümmetlere dair söyledikleri, 

anlattıklarıdır. İşte ben de sizlere Muhammed’in anlattığı gibi Rüstem ve İsfendiyar’a dair 

hikâyeler anlatıyorum” (Mukâtil, 2002: 2/15). 

Mukâtil, bu ayetin tefsirinde yine özel bir tarih çerçevesi çizer. 

Mutaffifîn, 83/13: 

 “Böyle birine ayetlerimiz okununca “Eskilerin masalları/hikâyeleri (Rüstem ve İsfendiyar gibi 

öncekilerin kitabı) derler.” (Mutaffifîn, 83/13). 

Mukâtil bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapar: “Ayet, Nadr b. Hâris b. Alkame hakkında 

nazil olmuştur. O Hire’ye gitmiş, orada Rüstem ve İsfendiyar hakkında anlatılanları dinlemiş 

ve dinlediklerini yazmıştı. Mekke’ye tekrar döndüğü zaman “Muhammed size neler anlatıyor” 

diye sormuş, onlar da; “Geçmiş milletlerden anlattı” demişlerdi. Bunu üzerine Nadr; “Ben de 

size Muhammed’in anlattığı gibi anlatacağım” dedi. Yüce Allah onun hakkında, İnsanlardan 

kimisi bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve ayetleri eğlence edinmek için boş sözleri satın 

alırlar (Lokman, 31/6) ayetini indirdi. İşte, Onlara karşı ayetlerimiz okundu zaman, 

“Evvelkilerin esâtiri/hikâyeleridir” dedi ayeti bu olayı anlatmaktadır (Mukâtil, 2002: 4/622-

623). 

Mukâtil, bu ayetlerde geçen “esâtir” kelimesinden geçmiş milletlerin hikâyeleri olarak 

bahsetmekte, tarihte geçen kavimlere/milletlere atıfta bulunarak onlar hakkında bilgi 

vermektedir.  

Bakara 2/134:  

“Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin; sizin kazandıklarınız da 

sizindir ve siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz” (Bakara, 2/134). 
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 Mukâtil, bu ayetteki geçmiş ümmet/millet İbrahim, Yakup ve oğullarıdır. Onlar gelip geçtiler. 

Ne iyilik ve kötülük yapmışlarsa kendilerine aittir. Sizler Yahudiler olarak sizin yaptıklarınız 

ve din diye inandıklarınız da size aittir. Onların yaptıklarının ve kazandıklarının size bir faydası 

olmadığı gibi, sizin yaptıklarınızın da onlara bir faydası yoktur. Siz onların yaptıklarından 

sorumlu değilsiniz, onlar da sizin yaptıklarınızdan sorumlu değildir. Çünkü herkesin yaptığı 

kendisinedir diye yorum yapar (Mukâtil, 2002: 1/141). 

En’âm 6/42: 

 “Andolsun ki (Ey Muhammed) senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik ve 

onları (acizliklerini anlayıp Allah’ın emrine) boyun eğmeleri için (zaman zaman çeşitli) belâ 

ve sıkıntılarla imtihan ettik” (En’âm, 6/42). 

Mukâtil, geçmiş kavimler/milletlere de onları uyarmaları ve doğru yolu göstermeleri için 

peygamberler gönderildi, fakat halkları onları yalanladılar. Mekke kâfirleri de Hz. Peygamber 

(s)’i yalanladılar. Rablerine dönmeleri ve yaptıkları kötülüklerden tevbe etmeleri için Allah 

onlara hastalık, bela, darlık ve geçim sıkıntısı verdi (Mukâtil, 2002:  1/560). 

Mukâtil, yukarıdaki birinci ayetteki “geçmiş ümmet”ten maksadın İbrahim, Yakub ve onların 

oğulları olduğunu açıklarken, ikinci ayetteki “geçmiş ümmet”ten maksadın kimler olduğunu 

açıklamadan genel bir ümmet/millet ifadesi kullanıp genel bir tarih çerçevesi çizmiştir.  

Buruc, 85/4: 

“Uhdud ashabı katledildi” (Burûc, 85/4). 

Bu ayette söz konusu olan Ashâb-ı Uhdud’u Mukâtil şöyle açıklar: “Necranlılar’dan Yusuf b. 

zü-Nüvas bir hendek kazmış ve içine ateş yakmıştı. Allah’ın birliğine inanan muvahhitleri o 

ateşe atacaktı. Bunun nedeni, kavminden seksen erkek ve dokuz kadın Allah’a iman etmişti.  

Zü-Nüvas onların yeni dinlerinden dönmelerimi istedi, fakat onlar bunu kabul etmediler. Bunun 

üzerine zü-Nüvas onları ateşe atacağını söyledi. Onlar ise Allah’ın dininden dönmediler. Zü-

Nüvas, müminleri peş peşe ateşe atarak hepsini yaktı. Nihayet yanında küçük çocuk bulunan 

bir kadın geldi. Kadın çocuğuna bakınca ona acıdı ve geri döndü. Kadına dininden dönmesini 

teklif ettiler, fakat o bunu kabul etmediği için onu dövdüler. Kadın ateşin yanına kadar gitti, 

çocuğuna acıdığı için geri döndü. Bu durum birkaç defa tekrarladıktan sonra küçük çocuk 

annesine: “Anacığım! Önünde ebediyen sönmeyecek bir ateş vardır” dedi. Annesi çocuğun 

sözlerini duyunca huzura kavuştu ve kendisini ateşe attı. Allah onları cennete koydu. Yüce 

Allah Hz. Peygamber’e (s) vahiyle onların durumunu haber verdi: “Uhdud sahipleri öldürüldü” 

(Mukâtil, 2002: 4/647-648).  

Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde gördükleri ve geçmişe ait anlatılanlar üzerinden haberdar 

oldukları bu kavimler, ayetlerde birer ibret vesikası olarak kullanılmaktadır. Böylece Allah’ın 

dinin yalanlamanın helak edici bir sonucu olduğuna tarih şahit göstermiştir. Mukâtil, bu ayetin 

tefsirinde önce geçen milletlerin inançları hakkında bilgi vermektedir. 
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Fil, 106/1; 

“Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi?” (Fil, 106/1). 

Mukâtil, bu ayeti ve sûrenin devamını açıklarken Ebrehe’nin Habeşistan ve Yemen’deki 

geçmişi ile ilgili geniş bir tarihî açıklama yapar. Bu da onun geçmiş tarih konusunda ne kadar 

geniş bir bilgiye sahip olduğunu gösterir.  

Kureyş, 106/1-4; 

“Kureyş’in güvenlik ve esenliği için, yaz ve kış yolculuklarında kendilerini güvenlik ve esenliğe 

kavuşturduğu için artık bu Beyt’in rabbine ibadet etsinler. O Rabb kendilerini açlıktan doyurdu 

ve kendilerine güvenlik verdi.” (Kureyş, 106/1-4). 

 Hz. Peygamber (s)’in mensubu bulunduğu Kureyş kabilesinin bu ismi çeşitli bölgelerden 

gelerek Mekke’ye yerleştikleri için veya ticaretle uğraştıkları için aldığı rivayet edilir. 

Mekke’nin coğrafi konum olarak bulunduğu bölgede ziraat yapılması olanaksız olduğu için, 

ticaretten başka yapacakları bir iş ve gelirleri yoktu. Hac mevsiminde çeşitli bölgelerden 

gelenlerin katıldıkları panayırlar, ticareti canlandırıyordu. Mukâtil’in de açıkladığı gibi Araplar 

birbirlerini öldürüp esir alırken Kureyş Harem bölgesinde güvenlik içinde bulunuyor, onların 

ticaret kervanlarına kimse saldırmıyordu. Bu sûrede tüm bu imkânları Kureyş’e sağlayan 

hususun Kâbe olduğu, bu nedenle tüm bu imkânlara sahip olan Kureyşliler’in Kâbe’nin 

Rabbine ibadet etmeleri gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Mukâtil, bu sûrenin siyer ve tarih bağlamıyla ilgili olarak şunları ifade eder: “Kureyşliler, 

yeryüzünde çeşitli bölgelere giderek ticaret yaparlardı. Bu nedenle onlara Kureyş adı verildi. 

Kış mevsiminde daha ılık ve sıcak olduğu için Ürdün ve Filistin’e ticaret için gider, yaz 

mevsiminde ise sıcak nedeniyle Yemen’e giderlerdi. Bu şekilde gidiş-geliş onlara ağır geldi. 

Allah onlara merhamet ederek Habeşlilerin kalbine, gemilerle onlara yiyecek getirip-götürme 

isteğini yerleştirdi. Kureyşliler de Cidde’ye gidip onlardan kendileri için getirdikleri yiyecekleri 

almaya başladılar. Böylece Allah, onların yaz ve kış mevsimlerinde yolculuk yapma 

külfetinden kurtardı. Bu nedenle ayette güvenlik ve esenliğe kavuştukları için şükretmeleri 

istendi (Mukâtil, 2002: 4/861-863). 

Bakara, 2/10; 

“Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman, “İman ettik” derler. Fakat şeytanlarıyla ( yani 

Yahudilerin başkanları olan Kâb b. Eşref ve arkadaşlarıyla) baş başa kaldıklarında (onlara) 

“Biz sizinle beraberiz, biz sadece onlarla alay ediyoruz” derler. Asıl Allah onlarla alay eder” 

(Bakara, 2/10). 

Ayetten anlaşıldığına göre münafıklar, gerçek niyetlerini Müslümanlardan gizleyip Yahudilerin 

yanında açıklıyor ve onlarla baş başa kaldıkları zaman müslümanlarla alay ettiklerini 

söylüyorlardı. Bu ve benzeri ayetlerde, Müslümanların ilk defa Medine’de muhatap oldukları 

Yahudiler ve münafıkların bozuk inançları ve müslümanlara karşı takındıkları tavırları 
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eleştirilmektedir. Mukâtil, Yahudiler hakkında önemli bilgiler paylaşmaktadır. Mukâtil’e göre 

bu ismin Yahudilere verilişinin Yakub oğlu Yahuda’dan dolayıdır (Mukâtil, 2002: 1/105-107).  

Mukâtil, Bakara Sûresi’nin tefsirinde Hz. Peygamber (s) döneminde Medine’de yaşayan 

Yahudiler hakkında önemli bilgiler verir. Ona göre Medine’deki Yahudiler beklenen 

peygamberin Hz. İshak peygamber neslinden geleceğini düşünüyorlardı. Hz. Peygamber (s) Hz. 

İsmail neslinden olan Araplardan gönderilince, kıskançlıklarından dolayı onu inkâr ettiler. “İşte 

onlar hidayet karşılığında dalaleti satın aldılar” (Bakara, 2/16) ayeti bunu ifade etmektedir. 

Yahudiler, Hz. Peygamber’in (s) gönderilmeden önce inandıklarını yalanlayarak dalalet ile 

değiştirdiler (Mukâtil, 2002: 1/92). 

Enfâl, 8/11; 

“Hani Allah size o iki taifeden birinin sizin olacağını vadediyordu. Siz de zahmetsiz olanı arzu 

ediyordunuz. Oysa Allah kelimeleriyle hakkı üstün kılmayı ve kâfirlerin arkasını (kökünü) 

kesmeyi istiyordu.” (Enfâl, 8/11). 

Mukâtil, Bedir Savaşı’nı ve yukarıda meali verilen ayetle ilgili olarak özetle şunları ifade eder: 

“Kureyş kâfirlerine ait kervan Suriye yönünden gelip Mekke’ye gidiyordu. Kervanda Ebu 

Süfyân, Amr b. As, Amr b. Hişâm, Mahreme b. Nevfel de bulunuyordu. Bunlar Hz. Peygamber 

(s)’in kendileri üzerine gelmek istediği haberini alınca Amr b. Damdam’ı Mekke’ye yardım 

istemek üzere gönderdiler. Bunu üzerine Kureyşliler yola çıktı. Cebrail, Hz. Peygamber’e 

Mekkeliler’in kervanı hakkında bilgi verdi. Hz. Peygamber ashabına: “Allah size iki şeyden 

birini vaadetti: Kervan veya zafer ganimeti. Bu konuda düşünceleriniz nedir?” diye sordu. 

Sahabeden bazısı savaş için gereken hazırlığı yapmadıklarını söyledi. Hz. Peygamber tekrar 

aynı soruyu sorunca Ensar’dan Sâd b. Ubâde söz alarak Allah Rasulü neye karar verirse 

Ensar’ın bu karara uyacaklarını, bir kişinin bile geri kalmayacağını söyledi. Bu cevap üzerine 

Hz. Peygamber’in yüzünde sevinç belirdi (Mukâtil, 2002: 2/100-102). 

Rum, 30/1-4: 

“Elif-Lâm-Mîm. Rumlar yakın bir yerde yenildiler. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl 

içinde galip gelecekler. (onların bu yenilgiden) Öncede sonrada iş tamamen Allah’a aittir. O 

gün müminler sevinecekler.” (Rum, 30/1-4) 

Mukâtil bu ayetleri şöyle açıklar: “Rumlar/Bizanslıların Farslara mağlup olması Hz. Peygamber 

ve ashabına ağır gelmişti. Mekkeli kâfirler buna çok sevindiler ve onlara: “Siz de Ehl-i 

Kitap’sınız, Rumlar da Ehl-i Kitap’tır. Bizim kardeşlerimiz olan Farslar, sizin kardeşleriniz 

olan Rumlar’a galip geldi.” dediler. Bunun üzerine bu ayetler nazil olmuştur.  

Daha sonra Hz. Ebubekir kâfirler: “Çok sevinmeyin, Allah bize yakında Rumların galip 

geleceğini bildirdi.” dedi. Hatta Übey b. Halef ile bunun üç yıl sonra gerçekleşeceğine dair 

bahse girdi ve on deve üzerine anlaştılar. Bu durumdan haberdar olan Hz. Peygamber: “Ben 

sana böyle bir şey demedim ki, Allah ayette “bıd”’ı sinîn buyurdu. “Bıd” ise üçten dokuza 
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kadar olan sayıları kapsar. Git deve sayısını artır, süreyi de uzat.” dedi. Hz. Ebubekir Übey’in 

yanına giderek: “Sanki pişman olmuş gibisin, gel bahis süresini dokuz yıla, bahsi de yüz deveye 

çıkaralım.” dedi. Übey b. Halef de bu teklifi kabul etti. Bedir günü müslümanlar Mekke 

kâfirlerine galip geldikleri gibi, Hz. Peygamber ve müminler Hudeybiye’de bulundukları 

esnada Rumların Farslara galip geldiği, Kisra’nın öldürüldüğü haberi geldi. Bundan dolayı 

müslümanlar sevindiler. Hz. Ebubekir develeri Übey b. Halef’in oğlu Saffan’dan aldı. İşte “O 

gün müminler sevineceklerdir.” emri buna işaret etmektedir (Mukâtil, 2002: 3/403). 

Mekke dönemi müslümanları bu ayetlerin inmesinden birkaç yıl sonra haberlerin 

gerçekleştiğine şahit oldular. Rumların galip gelmesi müminlerin ruhunda iki türlü sevinç 

gerçekleştirdi. Biri; ilahi kitabın putperestliğe ve müşriklere galibiyetidir. Diğeri ise Allah’ın 

vaadinin gerçekleşmesidir. İşte bu ikisi de müminlerin ruhunda derin bir sevinç meydana 

getirmiştir. Mukâtil, Rumlar ve Farslar hakkında bilgiler verip bu konuda bilgi sahibi olduğunu 

kanıtlamaktadır.  

İsrâ, 17/77; 

“Senden önce gönderdiğimiz peygamberler için de sünnet (kanun ve hüküm) budur. Sen bizim 

sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın.” (İsrâ, 17/77). 

Mukâtil, Allah’ın günah işleyenler hakkındaki sünneti/kanunu: Geçmiş ümmetler, 

peygamberlerini yalanladıkları için azaba uğratılmışlardır. Allah’ın azapla ilgili sözü haktır. Bu 

sünnet/kanunun öncekiler ve sonrakiler için de aynı olduğu, bunun asla değişmeyeceğini ifade 

eder ( Mukâtil, 2002: 2/545). 

Ahzâb, 33/62; 

“Daha önce geçenler hakkında Allah’ın sünnet/kanunu budur. Allah’ın sünnetinde/kanununda 

asla bir değişiklik bulamazsın.” (Ahzâb, 33/62). 

Mukâtil, ayetin bu bölümünde Bedir Savaşı’na katılan müşriklerin kastedildiği, devamında ise 

yalan haber yayanlar ve yaptıkları kötülüklerden vazgeçmeyenler için Allah’ın koymuş olduğu 

sünnet/kanunun bu olduğunu ifade eder (Mukâtil, 2002: 3/508). Mukâtil, ayetin bir kısmında 

özel tarihe vurgu yaparken diğer kısmında ise bir genelleme yapar.  

Bu ayetlerde Kur’an sünnetin/kanunun değişmezliğini ve sürekliliğini vurgulamış, aynı 

zamanda daha önce gelip geçmiş milletlerin yanılgıya düşüren hususları aşmak isteyen 

milletlere yol göstermektedir. Burada Kur’an tarihin kendi alanındaki dinamiğini de 

göstermektedir. Kur’an bu ilahî sünnet/kanunlardan bahsederken, bizi bunlar üzerinde 

düşünmeye davet etmekte, hayatımızı bu ayetlerin gerektiği gibi düzenlemeye ve bunlara 

uymaya çağırmaktadır. Bu kıssalar bize geleceğimizi belirleme konusunda önemli işaretlerdir.  
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Âl-i İmrân, 3/137 

“Sizden öncekilerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşın da 

yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir görün.” (Âl-i İmrân, 3/137). 

Mukâtil, toplumsal hayat ile ilgili nice ilahi kanunların uygulandığını, nice zalimlerin sahip 

oldukları güç ve servetle şımarıp ilahî iradeye karşı isyan ettiğini, inananlara karşı zaman zaman 

geçici üstünlükler elde etseler de sonunda mahvolup gittiğini ifade etmiştir. Sonunda gerçek 

başarı ve zafer inananların olmuştur. Bunu bizzat gözleriyle görmek isteyenlerin yeryüzünde 

gezip dolaşmalarını, geçmiş milletlerin yaşadıkları yerleri ve akıbetlerini görmelerini, insanlık 

tarihini araştırmalarını ve geçmiş milletlerin başına gelenlerden ibret alınmasının gerektiğini 

ifade etmektedir. Geçmiş ümmetlerden kendilerine gelen peygamberleri yalanlayanlar ve 

zalimler azapla helak olmuşlardır (Mukâtil, 2002: 1/193). 

Mukâtil, bu ayeti açıklarken genel bir tarih çerçevesi yerine özel bir çerçeve çizer. 

Okuyucusunun zihnini tarihî ortama götürür. Kur’an ayetleri hangi zaman diliminde olursa 

olsun, insanların her topluluktan ders alması için yeryüzünde dolaşmasını ister. Sadece ibret 

alınması için değil, bizden önce yaşamış ve gelip geçmiş toplumları saran bütün 

sünnetullah/kanunları bu dolaşım esnasında öğrenmelerini istemektedir. Bu şekilde de çeşitli 

milletleri parçalayan ve dağıtan doğru ve yanlışların görülmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Tarihte geçmiş milletlerin yok olmasıyla onlar bir kenara atılmamıştır.  

Bakara. 2/47 

“Ey İsrailoğulları size verdiğimiz nimetleri ve sizi âlemlere üstün kıldığımızı hatırlayın.” 

(Bakara, 2/47). 

Mukâtil, bu ayeti açıklarken: “Ey Medine’deki Yahudiler! Atalarınıza verdiğimiz nimetleri, 

Firavn’dan kurtarıp düşmanlarınızı helak ettiğimizi, Tih Çölü’nde indirdiğimiz hayırları ve 

verdiğimiz Tevrat’ı, atalarınızı kendi dönemindeki toplumlara üstün kıldığımızı hatırlayın.” 

diye açıklama yapar. Ayetteki uyarıyı Medine’deki Yahudilere uyarı olarak değerlendirir ve 

özel bir tarih çerçevesi çizer (Mukâtil, 1/102-103). 

 

SONUÇ 

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsiri tarih açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Mukâtil, ayetleri tefsir 

ederken, Hz. Peygamber’in yaşadığı coğrafyayı ve tarihi bize net bir şekilde yansıtmaktadır. O, 

hakkında ayet nazil olan kişilerle ilgili bilgiler vermektedir. Tefsirinde Hz. Nuh peygamberin 

oğullarından başlayıp, değişik coğrafyalarda yaşayan milletlerin ve bu milletlerin soylarını 

sayarak adeta bizlere dünya tarihinin perspektifi sunmuştur.  

Mukâtil, tefsirinde Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili geniş bilgiler sunmuş, onların Hz. 

Peygamber’e karşı takındıkları tavırların arka planını ve ona karşı tutumlarına yer vererek adeta 
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tarihe tanıklık etmiştir. Mukâtil, eserinde Ehl-i Kitabın inançları hakkında da bilgi vermiştir. 

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra nazil olan ayetlerde onun iç dünyası ve ailesi 

ile ilgili konulara da değinmiştir. Medine döneminde inen ayetlerde münafıklardan bahsetmiş, 

Mukâtil bu ayetlerin indiği olayla ilgili genişçe açıklamalar yapmıştır. 

Mukâtil, Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bilgiler sunar, onların Hz. Peygamber’e karşı 

takındıkları tavırlarının arka planındaki nedenleri, dinî tutumlar konusunda bilgiler verir ve 

onların Kur’an’ın indiği dönemdeki dinî inançlarına da değinmektedir. 

Hz. Peygamber’in ve müslümanların ilk defa Medine’de muhatap oldukları münafıklar 

hakkında nazil olan ayetler, onların Hz. Peygamber ve müslümanlara karşı tutumlarını 

eleştirmiştir. Mukâtil, bu ayetlerin hangi olay ve bağlamda nazil olduğu konusunda geniş 

açıklamalarda bulunmuştur. 

Mukâtil, tefsirinde tarihle ilgili olayları canlı bir şekilde anlatmıştır. Geçmiş ümmet/milletlerle 

ilgili doyurucu bilgiler vermiştir. O, tefsirini erken dönemde yazmıştır. Bu tefsir, kendisinden 

sonra gelen İslam tarihçilerine de kaynaklık etmiştir. Kur’an ve tarih ilişkisi açısından ayetlerin 

nüzul sebepleri ve tarihî olayları derin bir bakış açısıyla dile getirmiş, gerekli açıklamaları 

yapmıştır. Mukâtil’in tefsiri Kur’an-tarih bağlamında zengin bilgiler içeren kıymetli bir eserdir. 

 

KAYNAKLAR 

Cerrahoğlu, İ. (1994). Tefsir Usulü, Ankara: TDV Yayınları. 

Cerrahoğlu, İ. (1996). Tefsir Tarihi, Ankara: Fecr Yayınları.  

Davûdî, Ş. (1394/1972). Tabakatu’l-Müfessirîn, Kahire. 

Elkoca, E. (2018). Siyerin Tefsire Kaynaklığı: Mukâtil b. Süleyman Örneği, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Hamurcu, F. (2009). Mukâtil b. Süleyman ve İlk Fıkhî Tefsir, Ankara: Fecr Yayınevi. 

İbn Nedim. (1991). el-Fihrist, Kahire: Matbaatu’r-Rahmaniye. 

Mukâtil b. Süleyman. (1422). et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut: Dâru İhyâu’t-türâs. 

Mukâtil b. Süleyman. (2006). Tefsîr-i Kebîr. (M. Beşir Eryarsoy, Çev). İstanbul: İşaret 

Yayınları, 2006.  (2002) 

Mukâtil b. Süleyman. (2006). Tefsiru Hamsi Mieti Mine’l-Kur’an’il-Kerim “Beşyüz Ayetin 

Tefsiri”, trc. M. Beşir Eryarsoy, İstanbul: İşaret Yayınları. 

Türker, Ö.  (2006). “Mukâtil b. Süleyman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

İstanbul: TDV Yayınları, ( Cilt. 31, ss.34-136. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 120 www.aegeanconference.com 

 

TƏXƏYYÜL PROBLEMİNİN TARİXİ TƏHLİLİNİN ƏSASLANDIRILMASI 

GROUNDING OF HISTORICAL ANALYSIS OF IMAGINATION PROBLEM 

 

Raziyə Elxanovna QULİYEVA 

A.R. Təhsil İnstitutunun Psixologiya və xüsusi təhsil şöbəsinin böyük elmi işçisi 

Senior researcher of Psychology and special education department of the Institute of Education of A.R. 

ORCID ID: 0000-0002-4762-6778 

 

XÜLASƏ 

İnsanın psixi fəaliyyətində mühüm rol oynayan təxəyyül, bütün elmi ixtiraların və sənət 

əsərlərinin ərsəyə gəlməsində digər psixi proseslər kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təxəyyül 

sayəsində insan yaradır, planlaşdırır və fəaliyyətini idarə edir. Keçmişdən bu günə gəlib çıxan 

bütün maddi və mənəvi mədəni irs insan düşüncə və təxəyyülünün məhsuludur. Əgər insan 

təxəyyüldən məhrum olarsa, bu zaman tərəqqi dayanacaq. Belə ki, təxəyyül zənginliyi ən 

yüksək və ən əhəmiyyətli keyfiyyət kimi qiymətləndirilə bilər. Təxəyyülün araşdırılması, 

inkişaf etdirilməsi diqqətdən kənarda qalarsa, cəmiyyətdə sənətə və elmə marağın azalmasına 

səbəb olar. Bu baxımdan təxəyyül probleminin tarixi kontekstdə araşdırılması zəruridir. 

Məqalənin məqsədi təxəyyülün idrak proses kimi öyrənilməsinə qədər olan dövrün tarixi 

konteksdə təhlilidir. Təxəyyül psixologiya elmində az tədqiq edilmiş problemlərdən biridir. 

Təxəyyül fenomeni qədimdən bəri bir çox fəlsəfi əsərlərdə nəzərdən keçirilib. Bu əsərlərdə 

onunla bağlı əsas iki yanaşma məlumdur. Birincisi, təxəyyül son məhsul haqqında təsəvvür 

yaranmasında və onun stimul kimi təzahür edərək uzaq məqsədlərə nail olunmasında, 

hərəkətlərin tənzimlənməsində, hərəkətlərin ideyaya tabe olmasında və əmək fəaliyyətinin 

təşkilində mühüm rol oynayır. (Aristotel, Hegel və digərləri). İkincisi, təxəyyül 

ümumiləşdirmənin obrazlı komponenti kimi real və qeyri-real haqqında təsəvvür kimi çıxış edir 

və dünyanın dərk edilməsində iştirak edir. (F.Bekon, B.Spinoza L.Feyerbax, İ.Kant və 

digərləri). Eyni zamanda şərq fəlsəfəsində insanın yaradıcı fəallığını öyrənən alimlərin də 

təxəyyülün təhlilinə dair fikirləri psixologiya elminə əhəmiyyətli töhfədir. 

Açar Sözlər: Təxəyyül Fenomeni, Psixologiya, Yaradıcılıq, Mədəniyyət Fəlsəfəsi. 

 

ABSTRACT 

The imagination playing an important role in the mental activity of the human has a significant 

role as other mental processes in formation of all scientific inventions and works of art. The 

human creates, plans and manages his activity thanks to imagination. All material and moral 

culture existing since the past times up to now is a product of human thought and imagination. 

If the human is deprived from the imagination, in this case the progress will be stopped. Thus, 

the imagination may value the richness the highest and the most significant quality. If the 
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research, development of the imagination is neglected, it may cause the decreasing of interest 

to the art and science in society. Therefore, it is very necessary to investigate the problem of 

imagination from history context.  

The aim of the paper is the analysis of the period in the historical context till learning the mental 

process of the imagination. The imagination is one of the problems less researched in the 

science of psychology. The imagination phenomena have been reviewed in some philosophical 

works since the ancient times. There exist two approaches in this regard in these works. Firstly, 

the imagination plays an important role in the formation of imagination on last product, and in 

achieving the aim expressing it as a stimulant, in the regulation of actions, in the subordination 

of actions to ideas and in the organization of labor activity (Aristotel, Hegel and other). 

Secondly, the imagination is acted as a imagination on reality and non-reality as a figurative 

component of the generalization. (F. Bekon, B. Spinoza, L. Feyerbakh, I. Kant and others). As 

well as, the opinions of the scientists studying the creative activity of the human in the eastern 

philosophy on imagination analysis are the significant contribution to the science of 

psychology. 

Keywords: Imagination Phenomena, Psychology, Creativity, Philosophy Of Culture. 

 

Təxəyyül problemi psixologiya və fələfə elmləri tərəfindən əhatəli şəkildə araşdırılıb. Antik 

filosoflar təxəyyül anlayışını müstəqil bir fenomen kimi qavramağa və izah etməyə çalışıblar. 

Qədim yunan filosofları təxəyyülü insanın əqli fəaliyyəti və ictimai-mədəni həyatda davranışı 

ilə sıx əlaqədə olan bir fenomen kimi qəbul edirdilər. Bu cəhətdən təxəyyül məsələsinə ilk 

olaraq epikür fəlsəfi məktəbinin nümayəndəsi olan antik dövrün filosofu Lukresi Kara 

tərəfindən baxılmışdır. 

Lukretsi Kar "Hər şeyin təbiəti haqqında" adlı məşhur əsərində təxəyyülü, təsadüfi birləşmələr 

və əşyaların kombinasiyası ilə şərtlənən insan təfəkküründə yeni obrazlar yaratmaq prosesi kimi 

açıqlayır [6, s. 73]. Lukretsi təxəyyülü və ya fantaziyanı ifadə etmək üçün "düşüncənin sərbəst 

üzməsi" ifadəsini istifadə edir, o, bununla düşüncənin sərbəstlik, spontanlıq xüsusiyyətini  

vurğulayır. 

İnsan təfəkkürünün müstəqil qabiliyyəti kimi təxəyyülün öyrənilməsi Platon və Aristotel 

tərəfindən davam etdirlib. Lakin Platon, Lukretsi və Epikürdən fərqli olaraq, insan şüurunun 

yaradıcılıq qabiliyyətini maddi deyil, ideal dünyanın bir atributu hesab etmişdir. Platona görə 

təxəyyül ruhun yeni obrazlar yaratmaq, onlarda müxtəlif dəyişikliklər etmək qabiliyyətidir. 

Beləliklə, "Fileb" dialoqunda Sokrat, insan ruhunun bir qabiliyyəti kimi təsəvvür etmənin hissi 

təəssüratlar nəticəsində yeni obrazlarının yaradılması olduğunu söyləyir. Bu obrazlar hafizə ilə 

əlaqələndirilir, nitqlə ifadə olunur və hisslərdən uzaqdır. Sokrat insan ruhunun obrazlarla işini, 

rəssamın rəsm üzərində işi ilə müqayisə edir.  
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Təxəyyül psixologiya elmində az tədqiq edilmiş problemlərdən biridir. Təxəyyül fenomeni 

qədimdən bəri bir çox  fəlsəfi əsərlərdə nəzərdən keçirilib. Bu əsərlərdə onunla bağlı əsas iki 

yanaşma məlumdur. Birincisi, təxəyyül son məhsul haqqında təsəvvür yaranmasında və onun 

stimul kimi təzahür edərək uzaq məqsədlərə nail olunmasında, hərəkətlərin tənzimlənməsində, 

hərəkətlərin ideyaya tabe olmasında və əmək fəaliyyətinin təşkilində mühüm rol oynayır. 

(Aristotel, Hegel və digərləri). İkincisi, təxəyyül ümumiləşdirmənin obrazlı komponenti kimi 

real və qeyri-real haqqında təsəvvür kimi çıxış edir və dünyanın dərk edilməsində iştirak edir. 

(F.Bekon, B.Spinoza L.Feyerbax, İ.Kant və digərləri). [8]. 

Mental qabiliyyət kimi “təxəyyül” anlayışı ilk dəfə yunan fəlsəfəsində Platon tərəfindən təqdim 

edilmişdir. Təxəyyül “Fileb” adlı kitabda hafizə ilə əlaqəli olan, duyğular və nitqlə ifadə olunan, 

ruhun obrazları yaratmaq qabiliyyəti kimi təsvir olunur. Ruhun belə qabiliyyəti yaradıcı 

qabiliyyətdir. Bu qabiliyyət sayəsində ruh təkcə köçürməklə deyil, həm də ixtiyari şəkildə 

rəngarəng dəyişiklik edərək əşyaları təsvir etmək iqtidarındadır. Platon üçün obrazlar, 

ideyaların sadəcə ötüb keçən zəif inikası olduğundan təxəyyülün də obraz yaradarkən predmeti 

müəyyən dərəcədə təhrif edəcəyini, yəni irrasionallığa meyilli olacağını vurğulayır. Bundan 

başqa, təxəyyül hissi qavrayış ilə ideya arasında duyulan və ağlın dərk edə bildiyi aləmi körpü 

kimi həm ayıraraq, həm də birləşdirərək diskursiv təfəkkürü tamamlayan vasitəçi rolunda çıxış 

edir. Təxəyyül ilk olaraq əyani obrazları yaratmaq qabiliyyətini, sonra həmin obrazların şərhi 

ilə yalnız keçmişi və bu günü deyil, həm də gələcəyi də əks etdirir.  

Təxəyyülün geniş və ətraflı işlənmiş nəzəriyyəsini ilk dəfə Aristotel “Ruh haqqında” adlı 

əsərində verir. Aristotel təxəyyül anlayışının bir sıra müxtəlif şərhlərini təqdim etmişdir. 

Aristotelin fikrincə, “təcrübə” yalnız hissi qavrayış elementlərindən yox, həm də təxəyyüldən 

və aktiv yaddaşdan ibarətdir. Hissi qavrayışın yaratdığı hisslər həmişə həqiqət olsa belə, onun 

formalaşdırdığı təsəvvürlər əsas etibarilə saxta olur. Təxəyyül hissi qavrayış ilə rasional 

diskursiv təfəkkür arasında aralıq mövqedədir, çünki bir tərəfdən cisimdən kənarda və onsuz 

hərəkət edə bilmir (ona görə də heyvanların əksəriyyətində təxəyyül var). Digər tərəfdən, 

diskursiv təfəkkür, onu zəruri materialla təchiz edən təxəyyül olmadan işləyə bilmir.  

Şərq fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsi İbn Sinanın da təxəyyülə dair bəzi fikirləri mövcuddur. 

Təxəyyülü yalançı, şıltaq adlandırıb ona inanmamağı tövsiyə etməklə bərabər, risalə müəllifi 

vurğulayır ki, məhz o, “sənə həqiqətdən soraq gətirəcək, o zaman onun köməyindən imtina 

etmək lazım deyil”. İbn Sinaya görə, sənət nümunələri və elmi əsərlər yaratmaq” prosesində 

təxəyyülün göstərdiyi köməyin dürüstlüyünə mücərrəd təfəkkür, yaxud onun adlandırdığı kimi, 

“əqli güc” qabiliyyəti etibarlı zəmanət ola bilər [1]. 

İlk dəfə idrakla təxəyyül arasında qarşılıqlı əlaqə problemi, həmçinin onların bir-birinə zidd 

anlayışlar olduğu fikri yeni dövr nəzəri konsepsiyalarında rast gəlinir. Bu yanaşma R.Dekart 

tərəfindən qoyulub və əsaslandırılıb. 

R.Dekart ruh anlayışını da rasionalizm mövqeyindən izah edir. Ruh onun nəzərində düşünən 
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substansiyadır. R.Dekart öz əsərlərində təfəkkür və onun yarada biləcəyi obrazlar arasında 

bölgü aparır. Bu bölgü yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasını təşkil edir: R.Dekart görə “Təxəyyül 

mental obrazların yaradılması ilə bağlı fəaliyyətdir” [7, səh. 158]. Lakin təfəkkürün obrazlar 

yaratmaq qabiliyyəti (təxəyyül, fantaziya) xəta və yanlış nəticə mənbəyidir. O, “Metod 

haqqında düşüncələr” adlı əsərində yazır: “Uydurmalar, baş verməsi qeyri-mümkün olan 

hadisələrin mümkünlüyünə inamı təlqin edir” [4, səh. 263–264]. Dekartın ardınca digər fransız 

filosof B.Paskal təxəyyülü idrakın antipodu bu hesab edir və bu səbəbdən ona mənfi münasibət 

bəsləyirdi. Paskal təxəyyülü (fantaziyanı) insan idrakına düşmən qüvvə hesab edirdi: “Təxəyyül 

insanın bütün xətalarını yaradan və onları idarə edən aldadıcı tərəfdir” [5, səh. 86]. 

Təxəyyül yeni dövrün estetikası və incəsənəti üçün də müəyyənedici xüsusiyyətə malikdir. Belə 

ki, F. Bekon təxəyyülü poeziyanın əsası hesab edir. İ.Kant özünün “Düşüncə qabiliyyətinin 

tənqidi” kitabında təxəyyülün tərifini belə verir: “Təxəyyül estetik ideyaları təsəvvür etmək 

qabiliyyətidir. Həm də estetik təcrübə üçün həlledici zövq mühakiməsi təxəyyüllə idrakın 

sərbəst oyunundan əldə olunan həzz hissinə əsaslanır”. Şellinq üçün aləm Tanrının kamil və 

qüsursuz xilqət əsəridir və buna görə də gerçəklik çoxluğun “ilahi təxəyyül” tərəfindən daxil 

edildiyi mütləq incəsənət əsəridir. Rəssam öz əsərini yaradarkən ağıl vasitəsilə deyil, hər şeydən 

əvvəl təxəyyül vasitəsilə Tanrıya oxşayır. Bu halda təxəyyül hüdudsuz sərbəstlik verəcək 

dərəcə qeyri-məhdud olmalıdır (yəni, özü – özünü sonsuz təsəvvür edə bilən sonsuz). Onda 

azadlıq yaradıcı təxəyyülün sərbəstliyi kimi başa düşülməlidir. Müasir incəsənətdə gözəlliyin, 

həqiqətin və xeyrin dəyişməzliyi və vacibliyi kimi başa düşülən antik azadlıq anlayışı,  heç nə 

ilə məhdudlaşmamış yaradıcı təxəyyül əsərlərində təzahür edən özbaşınalıqla əvəz edilir. 

Kantdan sonra emosiyalar ilə idrak arasında vasitəçi kimi, duyğu materialı ilə əlaqəli olan, həm 

də bu materialı başqa şəkildə təşkil edə bilən təxəyyül anlayışı psixologiyada və 

antropologiyada ümumi yerə çevrilir. Lakin XIX əsrin II yarısında psixologiyada ruhu ənənəvi 

tədqiq etməkdən imtina edilir və əvvəllər təxəyyüllə əlaqələndirilən fenomenlərə (yuxu, arzular, 

dəlilik) tamamilə başqa şərh təklif olunur.  

Eyni zamanda klassik mədəniyyət konsepsiyalarında təxəyyülü təfəkkür qabiliyyətlərindən biri 

kimi müəyyən irrasional komponenti ehtiva etdiyi inkar edilməmişdir. Təxəyyülün həmişə 

kortəbii olması, idrakın gücü ilə gerçəkliyi bütövlükdə tamamlamaq istəyi üzərində qurulması 

ilə əlaqədar, o, gerçəkliyin uydurma, təhrif edici mənzərəsini yaradır. V.F.Asmus qeyd edir ki, 

“bu hal rasionalistlərdə hissin, təxəyyül obrazının anlayışdan, ağılın intuisiyasdan ayrılması 

faktını şərtləndirir” [2, səh. 23]. 

Gerçəkliyin dərk olunmasına fenomenoloji yanaşma çərçivəsində J.P.Sartr da təxəyyüllə bağlı 

bəzi fikirlərini irəli sürmüşdü. Fransız filosof fenomenoloji təxəyyül nəzəriyyəsini əvvəlcə 

“Təxəyyül” adlı əsərində (1936-cı il), sonra isə 1940-cı ildə “Xəyal edilən. Fenomenoloji 

təxəyyül nəzəriyyəsi” adlı əsərində əsaslandırmışdır. Sartrın fikrinə görə, təxəyyül şüurun 

mövcudluq üsuludur və buna görə də o, intensional (niyyət) təbiətə malikdir. O, təxəyyülün 

obrazlı gerçəklik yaratmaq qabiliyyətinə malik olduğunu qəbul edir. Amma obraz özü nə 
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deməkdir? Sartra görə, obraz gerçəkliyin inikası yox, bir şüur aktının digərinə münasibətidir.         

Psixologiya bir elm kimi fəlsəfədən ayrıldıqdan sonra təxəyyül fenomeni bir çox alimlərin və 

psixoloji cərəyanların tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Psixoanaliz fərdin instiktiv 

davranışlarını, daxili konfliktlərini, aqressiyasını və s. öyrənən nəzəriyyədir. Freydə görə fərdin 

cəmiyyətə verəcəyi zərər müdafiə mexanizminin işə düşməsi ilə qüvvəyə çevrilə və yaradıcı bir 

məhsul halına gətirilə bilər. Bu da təxəyyüllə mümkündür. Psixoanalitik nəzəriyyədə təxəyyül 

və yaradıcılıqla bağlı kifayət qədər mənbənin olmasına baxmayaraq, onların sistemsiz olması 

mövzu ilə əlaqədar bəzi məsələləri mübahisə predmetinə çevirir.  

Yunqa görə körpənin beyni ağ vərəqə bənzəmir, o arxetiplərin obraz və simvollar strukturunu 

qavranmasını təmin edən bir proqramdan ibarətdir. Məhz buna görə də, uşaqlar xəyal etməyə 

meyilli olurlar. Çünki onların real həyati təcrübələri olmadığından, beyinin simvolik 

obrazlardan aldığı zövqdən imtina edə bilmir. Arxetiplər miflər və nağıllarla, şəxsi zəmində 

xəyallar və təxəyyüllə ifadə olunur.  

Bir başqa yanaşmaya görə, təxəyyülün təzahüründən meydana gələn yaradıcılıq, insanın 

neqativ yönlərindən formalaşır. Yəni fərdin daxili konfliktlərinə təsir göstərən mədəniyyət 

faktoru nəticəsində müxtəlif davranışlara çevrilməsidir. Psixoanalitiklərə görə yaradıcılıq, 

latent libido enerjisinin instiktlər vasitəsiylə təzahürüdür. Ehtiyacı ödənməmiş fərd, öz 

dünyasında bu ehtiyacına çatmağa çalışır və onun təxəyyülü istəkləri istiqamətdə yeni obrazlar 

yaradır. 

Təxəyyülün sonrakı tədqiqatları L.S.Vıqotskinin ideyalarının istiqamətində həyata 

keçirilmişdir. Müəllif təxəyyülün mahiyyətini “beynimizin uyğunlaşdırmaq, birləşdirmək 

qabiliyyətinə əsaslanan yaradıcı fəaliyyət” hesab edir [3] L.S.Vıqotski təxəyyülün idraki 

fəaliyyətdəki rolunu göstərir, təxəyyül və nitqin qarşılıqlı əlaqəsini vurğulayır. Müəllif, uşağın 

hadisələri qavrayışının xaricində necə baş verməsini nəql etdiyi zamanı fantaziyanın parlaq 

təzahürü hesab edir.  

Humanist psixologiyada psixoanalitik nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, burada fərdlərin 

təxəyyülünün təzahürü psixoloji sağlam keyfiyyət kimi göstərilir. Yaradıcılıq fərdin özünün 

azad ifadə formasıdır. İnsanlar öz ehtiyaclarını ödəməyə və estetik dəyərləri əldə etməyə 

meyillidirlər, buna çatmaq üçün onlar təxəyyülünü canlı tutmalı və yaradıcılığını nümayiş 

etdirməlidirlər. Onlar yaradıcı, təcrübəyə açıq və bir istiqamətli inkişafla kifayətlənib özlərini 

məhdudlaşdırmırlar. Mühit nə qədər güvənlidirsə, fərd bir o qədər azad və məhsuldar olar.  

Geştalt psixologiya qavrayış, təfəkkür və şəxsiyyətlə bağlı bir istiqamətdir. Geştalt – 

bütövlükdə qavrama deməkdir. Biz rəsm əsərinə baxanda tək-tək hissələrini deyil, ümumi 

tandemi görürük. Fərdin mövcud probleminin həll etməsi üçün onun problemin real hissəsini 

qavraması və onun stukturunu müəyyən etməsi zəruridir. Bu zaman təxəyyül nə qədər zəngin 

olarsa, fərd problem həllinə daha tez çatmış olar. Bu səbəbdən Geştalt nəzəriyyəsi məhsuldar 

düşüncə və problem həll etmə məsələləri üzərində durur. Lakin o problemin həlli prosesinə 
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deyil, yaradıcı fəaliyyətin qavranılmasına istiqamətlənir.  

Beləliklə, təxəyyül probleminin tarixi təhlilini apardığmız zaman, əslində, yeniliklərin, 

kəşflərin tarixini təhlil etmiş oluruq. Bu fikri öz məntiqi sonluğuna çatdırsaq, demək olar ki, 

elm tarixi bir yandan insan yaradıcılığnın tarixidirsə, o biri yandan yaradıcı dəyişikliklərin 

tarixidir.  
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ÖZET 

Avrupa Birliği (AB), farklı coğrafi düzeylerdeki kamusal aktörler ve sivil toplum girişimleri 

arasındaki teritoryal işbirliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli politikalar ve programlar kabul 

etmiştir. Bu şekilde tek pazarın işleyişinin kolaylaşması, AB coğrafi alanının teritoryal 

bütünlüğünün ve gelişiminin sağlanması, aktörler ve politikalar arasındaki koordinasyonun 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda AB içerisinde bölgelerin öneminin arttığı ve 

sınır ötesi işbirliği süreçlerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Makro bölgesel strateji (MBS) de 

Avrupa’da aktörler arasındaki işbirliğini ve politikalar arasındaki koordinasyonu 

güçlendirmeye ilişkin girişimlerden biridir. MBS, tanımlanmış ulus aşırı bir bölge kapsamında, 

farklı yönetişim düzeylerindeki kamusal aktörler, sivil toplum girişimleri ve politikalar 

arasındaki koordinasyonu ve bağlantısallığı artırmaya yönelik bölgesel bir işbirliği stratejisidir. 

AB, tanımlanan bir makro bölge içerisinde yer alan devletlerinin karşı karşıya kaldığı ortak 

sorunlara çözümler üretmek amacıyla 2009 yılında MBS’yi hayata geçirmiştir. Bu çalışma, ilk 

MBS olan AB Baltık Denizi Bölgesi Stratejisi’nin (ABBDBS) (EU Strategy for the Baltic Sea 

Region) gelişimini, hedeflerini ve yönetişim yapısını ele almaktadır. ABBDBS, MBS’ler 

içerisinde en gelişmiş ve kapsamlı stratejidir. İlgili strateji, Baltık Denizi Bölgesi’nde (BDB) 

1990’dan sonra hızlanan bölgesel işbirliği sürecinin ve AB’nin ulus aşırı teritoryal işbirliği 

program ve projelerinin sağladığı birikimin sonucu olarak şekillenmiştir. ABBDBS’nin içeriği 

ve işleyişi, MBS’nin işleyişini anlayabilmek açısından önemlidir zira ABBDBS, daha sonra 

kabul edilen ve gelecekte kabul edilmesi düşünülen MBS’ler için model teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Teritoryal İşbirliği, Sınır Ötesi İşbirliği, Makro Bölgesel 

İşbirliği, Avrupa Birliği Baltık Denizi Bölgesi Stratejisi. 

 

ABSTRACT 

The European Union (EU) has adopted various policies and programs to strengthen territorial 

cooperation, which incorporates governmental actors and civil society initiatives at different 

geographical levels. This way, it is aimed to promote the functioning of the single market, 

ensure the territorial integrity and development of the EU, and strengthen the coordination 
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among actors and policies. In this sense, it is observed that the significance of regions in the EU 

has increased and cross-border cooperation initiatives have intensified. Macro-regional strategy 

(MRS) is one of the initiatives to strengthen cooperation between actors and coordination 

between policies in Europe. It is a regional cooperation strategy which seeks to enhance 

coordination and connectivity between governmental actors at different levels of governance, 

civil society initiatives and policies in a defined transnational region. The EU launched MRS 

in 2009 to find solutions to common problems faced by the states located in a defined macro-

region. This study examines the development, goals and governance of the first MRS, the EU 

Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). EUSBSR is the most advanced and 

comprehensive strategy among MRSs. It was formed as a result of the regional cooperation 

process that had been accelerated in the Baltic Sea Region since 1990 and the experience 

provided by the EU’s transnational territorial cooperation programs and projects. The 

functioning and features of EUSBSR are significant for understanding the theme of MRS since 

EUSBSR offers a model for both the adopted and the future MRSs.  

Keywords: European Union, Territorial Cooperation, Cross-Border Cooperation, Macro-

Regional Cooperation, European Union Strategy for the Baltic Sea Region. 

 

GİRİŞ 

Teritoryal işbirliği, Avrupa bütünleşme sürecinin önemli unsurların biri haline gelmiştir. AB, 

tek pazarın işleyişini kolaylaştırmaya ve kendi coğrafi alanının teritoryal bütünlüğünü ve 

gelişimini sağlamaya ilişkin olarak yerel, bölgesel ve ulusal aktörler arasındaki koordinasyonu 

ve sınır bölgelerindeki kurumsal işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yerel 

ve bölgesel ölçekte kamusal aktörlerin ve sivil girişimlerin AB karar süreçlerindeki etkinliğini 

artırmaya yönelik politikalar, programlar ve projeler benimsenmektedir (Wassenberg & Reitel, 

2015). 

Teritoryal işbirliğinin artırılmasına ilişkin uygulamaların sonuçlarından biri olarak Avrupa’da 

bölgelerin uluslar üstü düzeyde karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olduğu ve üye 

devletlerin ulusal sınırları boyunca çok sayıda sınır ötesi bölgenin oluşturulduğu görülmektedir. 

Esasında sınır ötesi işbirliği, Avrupa için yeni bir olgu değildir. 1950’lerin sonuna doğru 

Avrupa’da ilk resmi sınır ötesi bölgeler kurulmuştur (Perkmann, 2002). Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nun kurulması, bu süreci hızlandıran bir etki ortaya çıkarmıştır. Topluluğu kuran 

Andlaşma,  bölgesel gelişmişlik farklıklarının giderilmesine ilişkin olarak uygun bir bölgesel 

politikanın belirlenmesi gerektiğini düzenlemiş ve ilerleyen dönemde bu hususta kurumsal 

yapılanmalar oluşturulmuştur. 1988 yılında AB’nin bölgesel politikasına ilişkin olarak kabul 

edilen reform paketi ise ulus altı aktörlerin uluslar üstü karar alma süreçlerine daha fazla 

katılımını sağlamış ve sınır ötesi işbirliği sürecini hızlandırmıştır. Ayrıca AB düzeyinde refahın 

ve fırsatların dengeli dağıldığı toplumsal bir düzen oluşturmaya yönelik uyum politikasının 
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tanımlanması ve bölgeler arası işbirliği (INTERREG) (interregional cooperation) 

programlarının kabul edilmesi, sınır ötesi işbirliği sürecini olumlu yönde etkilemiştir 

(Brunazzo, 2016). 

MBS, Avrupa’da aktörler arasındaki işbirliğini ve politikalar arasındaki koordinasyonu 

güçlendirmeye ilişkin girişimlerden biridir. AB’nin uyum politikası kapsamında konumlanan 

ilgili strateji, tanımlanmış ulus aşırı bir bölge kapsamında, farklı yönetişim düzeylerindeki 

kamusal aktörler, sivil toplum girişimleri ve politikalar arasındaki koordinasyonu ve 

bağlantısallığı artırarak teritoryal işbirliğinin gerçekleşmesini hedeflemektedir (Gänzle, 2017). 

2009 yılında ilk MBS olan ABBDBS, 2010 yılında Tuna Bölgesi (Danube Region), 2014 

yılında Adriyatik ve İyon Bölgesi (Adriatic and Ionian Region) ve 2015 yılında Alp (Alpin) 

Bölgesi (Alpine Region) stratejileri kabul edilmiştir (EC, 2017b). 

Bu çalışma ABBDBS’nin gelişimini, hedeflerini ve yönetişim yapısını ele almaktadır. İlk MBS 

olarak ABBDBS, MBS’ler içerisinde en gelişmiş ve kapsamlı stratejidir. İlgili strateji, BDB’de 

1990’dan sonra hızlanan bölgesel işbirliği sürecinin ve AB’nin ulus aşırı teritoryal işbirliği 

program ve projelerinin sağladığı birikimin sonucunda şekillenmiştir. ABBDBS’nin içeriği ve 

işleyişi, MBS’lerin işleyişini anlayabilmek açısından önemlidir zira ABBDBS, daha sonra 

kabul edilen ve gelecekte kabul edilmesi düşünülen MBS’ler için model teşkil etmektedir. 

 

MAKRO BÖLGESEL STRATEJİ: TEMEL NİTELİKLERİ 

AB bünyesinde makro bölge, ortak nitelikleri veya riskleri bünyesinde barındıran bölgelerin 

veya devlet teritoryalarının bir kısmının veya tamamının bir araya gelmesinden oluşan coğrafi 

bir alan şeklinde tanımlanmaktadır (EC, 2009b, s. 1). Bu bakımdan öngörülen teritoryal işbirliği 

stratejisi, ölçek açısından ulus aşırı bir karakterdedir (Medeiros, 2013). 

MBS, aynı bölgede yer alan devletlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunların çözümüne ve 

kaynakların etkin kullanımına dayanan bir stratejidir. Stratejinin temelinde Üç Hayır (Three 

No’s) olarak belirtilen ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, AB bünyesinde yeni birimlerinin 

kurulmamasıdır (no new institutions). MBS, yeni birimlerin kurulmasından ziyade var olanların 

işlevsel hâle getirilmesini hedeflemektedir. İkinci ilke ise AB bünyesinde yeni yasama 

faaliyetinin yapılmamasıdır (no new legislation). AB, MBS’lerin hazırlanmasına ve 

uygulanmasına ilişkin olarak yeni bir yasama faaliyetinde bulunmamıştır. MBS’ler, AB 

Komisyonu (European Commission) ve katılımcı devletlerin işbirliğine dayalı olarak 

belirlenmekte ve bu süreç, AB Konseyi (European Council) tarafından da desteklenmektedir. 

Belirlenen önceliklerin uygulanması ise birincil olarak katılımcı devletlere bağlı bir süreçtir. 

Son ilke ise yeni AB fonlarının oluşturulmamasıdır (no new funding). MBS’lerin uygulama 

süreçlerinde AB fonlarından yararlanılabilir. Ancak bu hususta yeni kaynakların 

yaratılmayacağı ve var olan kaynakların koordineli bir şekilde verimliliğinin artırılması 

gerektiği belirtilmiştir (McMaster & Zwet, 2016, s. 50-51). 
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Tanımlanan bölgelere ilişkin her bir MBS, ortak hedeflerin ve ana eylem alanlarının belirlendiği 

bir strateji belgesine sahiptir. Bu belge, işbirliğinin stratejik çerçevesini çizmektedir. Daha 

sonra stratejinin uygulanmasına ilişkin olarak bir eylem planı (action plan) kabul edilmektedir. 

Bu eylem planında, ilgili stratejinin gerçekleştirilmesine yönelik politika alanları (policy area) 

ve özellikli hedefler belirlenmektedir (Sielker & Rauhut, 2018, s. 159-161).  

MBS, bölgelerin coğrafi konumuna ve niteliklerine bağlı olarak farklı politika alanlarını 

bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte belirlenen MBS’lerin içeriği incelendiğinde 

(Attila, 2016; Balsiger, 2016; Cugusi & Stocchiero, 2016; Gänzle & Kern, 2016), ticaretin 

arttırılması, çevresel koşulların iyileştirilmesi, ulaşım bağlantılarının bütünleştirilmesi, kültürel 

ilişkilerin yoğunlaştırılması ve güvenliğin sağlanması gibi hedeflerin olduğu görülmektedir. 

İlgili stratejiler, bölgelerin rekabet kapasitesini güçlendirerek ve izole olmuş coğrafi alanları 

AB tek pazar sistemine dâhil ederek ekonomik gelişmenin sağlanmasını ve sosyal refahın 

artmasını amaçlamakladır. Bu bakımdan tüm MBS’ler, ilgili bölgede bulunan toplumların hayat 

şartlarını iyileştirmeye yöneliktir. 

MBS, uygulamaya ilişkin olarak farklı coğrafi düzeylerdeki kamusal aktörlerin ve sivil 

toplumun katılımına dayalı çok düzeyli bir yönetişimi öngörmekle birlikte (Sielker & Rauhut, 

2018, s. 154), stratejik çerçevenin ve önceliklerin belirlenmesine ilişkin olarak üst düzeydeki 

resmi birimlerin etkin olduğu bir yönetişim formuna sahiptir. Başka bir şekilde belirtmek 

gerekirse MBS, temel çerçevenin belirlenmesi sürecinde yukarıdan aşağı (top-down) bir 

yönetişim düzenini öngörmektedir (Gänzle, 2016, s. 395). AB Komisyonu ve katılımcı 

devletler, stratejik önceliklerin belirlenmesinde ve sürece siyasal destek sağlanmasında temel 

aktörlerdir. Stratejinin yönetişimi ve uygulanması ise detaylandırılacağı üzere görevlendirilen 

birimler çerçevesinde katılımcı devletlere bağlı işleyen bir süreçtir ve yoğun bir diyalog 

çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (EC, 2014).  

 

AVRUPA BİRLİĞİ BALTIK DENİZİ BÖLGESİ STRATEJİSİ 

Gelişimi 

BDB’de geniş ölçekli bölgesel işbirliği eski bir geçmişe sahiptir ve Hansa Birliği’ne kadar 

götürülebilir (Gänzle & Kern, 2016, s. 125). Yakın zamanlarda ise Soğuk Savaş döneminde 

ulus aşırı düzeyde işbirliği girişimlerinin yapıldığı görülmektedir. 1974 yılında her iki bloktan 

devletlerin dâhil olduğu ve hükümetler arası bir örgütlenme olan Helsinki Komisyonu 

(HELCOM-Helsinki Commission) kurulmuştur. İlgili Komisyon, Baltık Denizi’nin ekolojik 

açıdan korunmasını amaçlamaktadır ve hâlâ faaliyettedir (HELCOM, 2021). Soğuk Savaş’ın 

sona ermesiyle birlikte geniş ölçekli bölgesel işbirliği süreci hızlanmıştır. 1992 yılında ulus aşırı 

düzeyde mekânsal gelişim öngören ve taraf devletlerin ulusal ve bölgesel mekânsal planlama 

stratejileri arasında koordinasyonun sağlanması amacına sahip Baltık Denizi Çevresi Stratejileri 

ve Vizyonu (VASAB-Vision and Strategies Around the Baltic Sea) kurulmuştur (VASAB, 
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2021). Aynı yıl, Baltık devletleri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla hükümetler arası 

nitelikte bir siyasal forum olan Baltık Denizi Devletleri Konseyi oluşturulmuştur. İlgili Konsey, 

BDB’de güvenlik alanında işbirliği yapılmasını, sürdürülebilir kalkınma sağlanmasını ve 

bölgesel kimlik inşasını hedeflemektedir (CBSS, 2021). 

1990’larda gerçekleştirilen hükümetler arası girişimler beklenen sonuçları tam olarak vermese 

de bölgedeki aktörlerin bölgesel eylemde bulunma konusundaki farkındalığını artırmıştır. 

Ayrıca INTERREG kapsamında belirlenen ulus aşırı girişimler de bölgedeki işbirliği 

beklentisini ve iradesini güçlendirmiştir (Metzger & Schmitt, 2012, s. 270). AB, 1990’ların 

sonuna doğru Baltık Bölgesi’ne ilişkin daha etkin bir yaklaşım geliştirmeye başlamıştır. 1999 

yılında, AB, Rusya, Norveç ve İzlanda’nın dâhil olduğu, Kuzey Avrupa’da dengeli 

kalkınmanın, ekonomik işbirliğinin ve aktörler arası diyaloğun geliştirilmesi amacına yönelik 

olarak Kuzey Boyutu (Northern Dimension) politikası hayata geçirilmiştir (Northern 

Dimension, 2021). 2004 yılındaki AB genişlemesi ise Baltık Denizi’ni neredeyse bir AB iç 

denizi haline getirmiştir (Metzger & Schmitt, 2012, s. 270).  

Yukarıda belirtilen gelişmeler ve AB’nin sınır ötesi işbirliğine yönelik yaklaşımı, 2000’lerin 

ortasında BDB’de ulus aşırı düzeyde işbirliğine uygun bir ortamın olduğunu göstermektedir. 

Bu amaca yönelik olarak Avrupa Parlamentosu’nun yedi üyesinden oluşan Baltık Stratejisi 

Çalışma Grubu, 2006 yılında AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’ya Baltık stratejisi 

konulu bir rapor sunmuştur. Rapora göre AB kurumları ve Baltık Denizi’nde faaliyette bulunan 

mevcut birimler, bölgenin daha istikrarlı, güvenli ve rekabetçi olmasına yönelik işbirliğinde 

bulunmalıydı (Lehti, 2009, s. 11). Bu gelişme sonrasında 2007 yılında AB Konseyi, AB 

Komisyonu’nu BDB için bir makro strateji belirlemesi hususunda yetkilendirmiştir. Bunun 

üzere ABBDBS, AB Komisyonu tarafından 2009 yılında hazırlanmış ve aynı yıl AB Konseyi 

tarafından kabul edilmiştir. 

İçeriği ve Hedefleri 

ABBDBS, Baltık Denizi etrafındaki makro bölgeyi kapsamaktadır ve Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç olmak sekiz katılımcı devletten 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Rusya, Norveç ve Beyaz Rusya devletleriyle de bölgesel risklere 

karşı işbirliği yapılması gerektiği belirtilmiştir (EC, 2009a). AB Bakanlar Konseyi’ne (Council 

of the European Union) göre ilgili strateji, Baltık Denizi’ndeki ortak risklerin giderilmesine 

yönelik bütünlüklü bir çerçeve sunmaktadır ve bölgenin ekonomik gelişimine, sosyal ve 

teritoryal uyumuna katkı yapacaktır (CEU, 2019, s. 3). 
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AB Komisyonu’nun yayınladığı strateji belgesine göre Baltık Bölgesi, ekonomik, çevresel ve 

kültürel açıdan heterojen bir nitelik göstermektedir. Bununla birlikte bölge devletleri arasında 

önemli ölçüde karşılıklı bağımlılık vardır. Bu bakımdan bölgede bir alanda başlayacak olan 

işbirliği, diğer alanlar da işbirliği yapılmasını teşvik edecektir. Öyle ki katılımcı devletler 

arasındaki bölgesel işbirliği, diğer devletler ve bölgeler için model teşkil edebilir. ABBDBS, 

eyleme dönük stratejilerin belirlenmesi ve bölge düzeyinde faydanın yaratılması için bir 

fırsattır. İlgili strateji, katılımcı devletlere ve AB’ye ihtiyaçların belirlenmesi ve var olan 

kaynakların ihtiyaçlara yönelik kullanılması hususunda bir çerçeve sunmaktadır. Bu şekilde 

Şekil 1 ABBDBS Haritası 

Kaynak: EC (2020a, s. 94) 
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bölgede sürdürülebilir bir çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanabilecektir (EC, 2009a, 

s. 2-3). 

2009 yılında stratejinin kabul edilmesi sonrasında aynı yıl bir eylem planı hazırlanmış ve bu 

eylem planı, ilerleyen zamanlarda revize edilmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılında AB 

Komisyonu, stratejik unsurların geliştirilmesi, politikaların ve kaynakların uyumlaştırılması, 

aktörlerin sorumluluklarının açıklığa kavuşturulması ve daha etkin bir iletişimin sağlanması 

amacıyla ABBDBS’yi revize eden bir bilgilendirme notu yayımlanmıştır. İlgili belgede 

ABBDBS’nin üç asli hedefe (objectives) sahip olduğu belirtilmiştir (EC, 2012, s. 3). Bu 

unsurlar, 2021 yılında AB Komisyonu tarafından kabul edilen güncellenmiş eylem planında da 

yer almıştır (EC, 2021, s. 6). 

Asli hedeflerden ilki, Baltık Denizi’nin korunmasıdır (save the Sea). Bu hedefin temelinde, 

Baltık Denizi ve etrafının çevresel koşullarının iyileştirilmesi bulunmaktadır. Baltık Denizi ve 

onun geçiş alanı olan Kuzey Denizi, çevresel açıdan dünyanın en kirli alanları arasındadır. Bu 

durum, Baltık Denizi etrafında yaşayan insanların hayatını tehdit etmektedir. Baltık Denizi’nde 

kirliliğin engellenmesi ve doğal habitatın, türlerin ve biyoçeşitliliğin korunması gerekmektedir. 

Ayrıca deniz ekosistemine dayanan hizmetlerin ve ürünlerin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

Bu şekilde denizcilik sektörünün gelişmesi ve bölgede yaşayan halkların refahının artması 

beklenmektedir (EC, 2017a, s. 36-38). 

İkinci asli hedef ise bölge bağlantılarının kurulmasıdır (connect the Region). BDB’deki alt 

bölgeler, coğrafi olarak bölünmüş bir durumdadır ve aralarındaki fiziki mesafeler de Avrupa 

standartlarına göre fazladır. Bu durum, iletişim ve fiziki ulaşılabilirlik açısından riskler ortaya 

çıkarmaktadır. Özellikle Doğu Baltık kesimindeki üye devletlerin tarihsel ve coğrafi konumu 

açısından karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne ilişkin olarak iletişim, ulaşım ve enerji alt 

yapılarına yatırım yapılması gerekmektedir. Bu alanlardaki eksiklikler, işleyen bir piyasa 

sisteminin oluşturulması ve teritoryal uyumun sağlanması önündeki engellerdir. Bu bakımdan 

bölge boyunca iç ve dış ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, etkin ve güvenli bir enerji 

piyasasının kurulması ve bölgedeki insanlar arasındaki bağlantıların artırılması gerekmektedir 

(EC, 2017a, s. 44). 

ABBDBS’nin üçüncü asli hedefi ise refahın artırılmasıdır (increase prosperity). BDB’nin refah 

seviyesinin iyileştirilmesine ilişkin olarak girişimciliği, ticareti ve yenilikçiliği güçlendirmeye 

yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca dijital ekonominin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bölgede yüksek bir eğitim standardı sağlanmalı, hayat boyu öğrenme olanakları yaratılmalı, 

firmalar ile eğitim kurumları arasında işbirliği güçlendirilmeli ve öğrencilerin ve öğretmenlerin 

hareketlilik imkânları artırılmalıdır. Bunun yanı sıra beşeri sermayenin etkin kullanılabilmesi 

için iş hayatına ve diğer fırsatlara erişim konusunda, kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliği 

sağlanmalıdır. Belirtilen unsurların gerçekleştirilmesiyle BDB’de akıllı, sürdürülebilir ve 

bütünlüklü bir büyüme sağlanabilecektir (EC, 2017a, s. 49). 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 133 www.aegeanconference.com 

 

Asli hedefleri tamamlamaya ve detaylandırmaya ilişkin olarak çeşitli tamamlayıcı hedefler 

(sub-objectives) de belirlenmiştir. Bu tamamlayıcı hedefler, değişen şartlara ve risklere göre 

zaman içerisinde revize edilmiştir. Bunların büyük bir çoğunluğu asli hedeflerden biri veya 

birkaçıyla ilintilidir ancak aynı zamanda birbiriyle bağlantılı olarak ele alınmaktadır. 

Tamamlayıcı hedefler şunlardır (EC, 2021, s. 6):  

 Deniz suyunun temizlenmesi 

 Zengin ve sağlıklı yaban hayatı 

 Temiz ve güvenli gemicilik 

 Güvenilir enerji piyasası 

 Elverişli ulaşım koşulları 

 Bölge insanları arasındaki bağlantıların sağlanması 

 Sınır ötesi suça daha karşı daha yakın işbirliği  

 BDB’nin küresel rekabet gücünün iyileştirilmesi 

 İklim değişikliğine uyum, riskin önlenmesi ve yönetimi 

Asli ve tamamlayıcı hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak ABBDBS kapsamında çeşitli 

politika alanları belirlenmiştir. İlgili politika alanları, eylemlerin uzmanlıklara göre tasnifidir. 

Bu uzmanlık alanları çerçevesinde ABBDBS’nin en verimli şekilde nasıl 

gerçekleştirilebileceğine ilişkin tartışmalar yapılmakta ve çözümler üretilmeye çalışılmaktadır 

(EC, 2021, s. 12). ABBDBS, on dört politika alanına sahiptir. 2017 yılındaki eylem planında 

ABBDBS’ye ilişkin olarak on üç politika ve dört yatay eylem alanı (horizontal action area) 

belirlenmiştir. 2021 yılındaki eylem planında ise yatay eylem alanları bütünleştirilerek politika 

alanları kapsamına alınmış ve politika alanı sayısı da on dörde çıkarılmıştır (EC, 2021, s. 6). 

Yönetişimi ve Uygulanması 

Daha önce de belirtildiği üzere MBS, uygulamada çok düzeyli bir yönetişim yapısı olmakla 

birlikte, stratejik çerçevenin ve önceliklerin belirlenmesinde üst düzey resmi birimlerin 

yönlendirici olduğu bir yönetişim yapısına sahiptir. Ancak bu durum, ulus altı aktörlerin ve sivil 

toplumun süreç içerisinde etkisi olmadığı anlamına gelmemektedir zira MBS, farklı coğrafi 

düzeylerdeki aktörler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmasına dayalı bir stratejidir. 

ABBDBS’nin temelinde açıklık, şeffaflık, kapsayıcılık ve çok düzeyli yönetişim 

bulunmaktadır. Strateji, var olan networkler ve platformlar arasındaki koordinasyonu 

güçlendirmeyi hedeflemekle beraber, yeni paydaşların katılımına, yeni fikirlere ve girişimlere 

de açıktır (EC, 2021, s. 7). 

MBS’nin yönetişim yapısı genel hatlarıyla politika, koordinasyon ve uygulama düzeyleri olmak 

üzere üçlü bir işleyiş düzenine bağlı olarak gerçekleşmektedir (EC, 2014). ABBDBS de bu 

işleyişe dayalı bir yönetişime sahiptir. Politika düzeyinde, AB organları ve katılımcı devletlerin 

ulusal yetkili birimleri belirleyicidir. AB Konseyi, MBS’lerin belirlenmesi sürecine siyasal 

destek vermekte ve süreç içerisinde yer alan aktörlere üst düzeyde önerilerde bulunmaktadır 
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(EUSBSR, 2021). AB Komisyonu ise stratejik önceliklerin belirlenmesi, koordinasyonun 

sağlanması ve politikaların uygulanmasına yönelik olarak aktörlere gerekli desteğin verilmesi 

süreçlerinde rol oynamaktadır. Ayrıca AB Komisyonu, ilgili AB birimleri arasında diyalog 

kanalları oluşturmakta, politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında ABBDBS ve AB 

fonları arasındaki bağlantıların kurulmasını sağlamakta ve BDB’deki aktörlerin sürece 

katılımını teşvik etmektedir (EC, 2021, s. 15-16). 

AB üyesi devletler de politika düzeyinde süreçlere dâhil olmaktadır. AB üyesi devletler ile 

MBS’lere dâhil olan ancak AB üyesi olmayan devletlerin resmi temsilcilerinden oluşan Yüksek 

Düzey Grubu (YDG) (High Level Group), MBS’lerin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği 

bir forum işlevi görmektedir ve stratejilerin etkinliğini artırmaya yönelik önerilerde 

bulunabilmektedir. AB düzeyinde eylemde bulunan YDG’nin temel amacı, MBS’lerin 

faydasını maksimize etmektir (EC, 2021, s. 16-17). 

Katılımcı devletler ise görevlendirdikleri yetkililer ve birimler yoluyla ABBDBS’nin yönetişim 

süreçlerinde ve işleyişinde daha aktif olarak rol oynayan aktörlerdir. Genel çerçeve içerisinde 

katılımcı devletler, uluslar üstü, ulusal, bölgesel ve yerel aktörler arasında koordinasyonun 

sağlanmasında, ABBDBS’nin önceliklerinin belirlenmesinde ve görünürlüğünün artmasında 

esas aktör konumundadır. Bu amaca yönelik her bir katılımcı devlet, bir ulusal koordinatör ve 

yardımcılarını görevlendirmektedir. Görevlendirilen ulusal koordinatörlerden oluşan Ulusal 

Koordinatörler Grubu (UKG), ABBDBS’nin yönetişim yapısı içerisinde merkezi bir konuma 

sahiptir. UKG, eylem planlarının belirlenmesinden sorumludur ve ABBDBS’nin yönetişimin 

istikrarlı ve verimli bir şekilde işleyişini sağlamaya çalışır (EC, 2021, s. 11-12). Katılımcı 

devletler, politika alanları arasındaki koordinasyon süreçlerine de destek vermektedir. 

Belirlenen politika alanlarına ilişkin olarak ilgili devletlerce görevlendirilen birimlerden oluşan 

politika alanları koordinatörleri (PAK), kendi alanlarıyla ve birbiriyle bağlantılı alanlarla ilgili 

olarak eylem planlarında belirtilen unsurların koordineli bir şekilde uygulanmasını 

sağlamaktadır (EC, 2021, s. 14-15). 

Uygulama düzeyinde ise her bir politika alanı kapsamında, ABBDBS’nin hedeflerine yönelik 

eylem alanları belirlenmektedir. Bu eylem alanlarına ilişkin olarak strateji içerisinde öncü proje 

(flagship) kavramıyla ifade edilen projeler, süreçler, networkler veya platformlar şeklinde 

faaliyetler (activity) gerçekleştirilmektedir. Belirtilen eylem alanlarına yönelik faaliyetlerin 

katma değer yaratması, ABBDBS’nin hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlaması, gerçekçi 

bir zaman dilimi içerisinde tamamlanabilir olması, finansal kaynaklarının ve eylem planının 

belirlenmesi ve öncü proje liderliğinin tanımlanması gerekmektedir. İlgili faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde var olan kurumsal kapasiteden yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra başka 

birimler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler de ABBDBS’nin hedeflerinin gerçekleşmesine 

katkı sağlaması durumunda uygulanabilmektedir (EU, 2017a, s. 17-18, 2021, s. 8). 
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Belirtilen projeler, süreçler, networkler veya platformların gerçekleştirilmesine ilişkin olarak 

finansal araçlar, var olan kaynaklara dayanmaktadır. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa 

Sosyal Fonu, Avrupa Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Fonu, Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu, 

Ufuk Avrupa (Horizon Europe), Erasmus+, Avrupa’yı Birleştirme Mekanizması ve benzeri 

programlar ABBDBS’nin uygulanmasına ilişkin faaliyetlere destek vermektedir. 2021-2027 

dönemi için INTERREG Baltık Denizi Ulus Aşırı Programı da özellikle yönetişimle ilgili 

olarak finansal katkı sağlamaktadır. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ve diğer uluslararası 

finansal kuruluşlar ile özel sektör de faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir finansal 

kaynaklardır (EC, 2021, s. 8).  

Tüm MBS’lerin genel gelişimi ve ortaya çıkardığı katma değer, AB Komisyonu tarafından 

izlenmektedir. AB Komisyonu, stratejilerin uygulanmasında sağlanan ilerlemeye ilişkin olarak 

yılda iki kere rapor hazırlamakta ve bu raporları, diğer AB organlarıyla paylaşmaktadır. Bunun 

yanı sıra her bir politika alanına ilişkin olarak gerçekleştirilen ilerlemeler, PAK’lar tarafından 

raporlanmakta ve ilgili raporlar, PAK’ların bağlı bulunduğu yönlendirme gruplarına (steering 

groups) iletilmektedir. Yönlendirme grupları ise bu raporları gözden geçirerek UKG’ye 

vermektedir. UKG ise raporları yeniden değerlendirerek AB Komisyonu’na sunmaktadır (EC, 

2021, s. 9). 

Yukarıda kısaca özetlendiği üzere ulusal düzeyde görevlendirilen yetkililer ve birimler, 

ABBDBS’nin işleyişinde belirleyicidir. Ancak bu birimler, bölgesel ve yerel aktörlerle yoğun 

bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Özellikle öncü projelerin uygulanmasında bölgesel 

ve yerel aktörler ile sivil toplum girişimleri etkili olmaktadır. Nitekim AB Komisyonu’nun 

MBS’lerin uygulanmasına ilişkin hazırladığı raporda, iş çevrelerinin, sivil toplum 

kuruluşlarının ve genç insanların süreçlere katılımının daha fazla olması gerektiği belirtilmekle 

birlikte, özellikle yüksek eğitim ve araştırma kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum 

aktörlerinin birçok projenin uygulanmasında yer aldığı belirtilmiştir (EC, 2020b, s. 8). 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada ilk MBS strateji olan ABBDBS’nin gelişimi, hedefleri ve yönetişim yapısı ele 

alınmıştır. MBS, AB’nin bölgesel işbirliğine ilişkin geliştirdiği yeni bir modeldir. Esasında 

MBS, tanımlanan bölgeler kapsamında yer alan aktörleri, bölgesel işbirliği yapma konusunda 

teşvik etmeye yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Temel amaç ise farklı düzeyler arasındaki 

teritoryal işbirliğini geliştirmek, ilgili bölgelerin refah seviyesini artırmak ve bir bütün halinde 

AB coğrafyası boyunca dengeli bir kalkınma sağlamaktır. 

ABBDBS, aktörler ve politikalar arasındaki koordinasyonu güçlendirerek BDB’nin ortak 

sorunlarına çözümler üretmeye ve gelişmişlik seviyesini artırmaya yönelik bir girişimdir. BDB 

özelinde tanımlanan politika alanları, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamaya 

ilişkindir. Özellikle bölge bağlantılarının kurulması hedefi, BDB içerisindeki mekânsal 
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bağlantıların geliştirilmesine verilen önemi göstermektedir. ABBDBS’nin yönetişimi ve 

uygulanması ise çok düzeyli bir işleyiş içerisinde gerçekleştirilmektedir. AB Komisyonu ve 

katılımcı devletler, stratejik çerçevenin ve önceliklerin belirlenmesinde temel aktörlerdir. 

Politikalar arasında koordinasyonun oluşturulması sürecinde ise katılımcı devletler 

belirleyicidir. Belirlenen politika alanları çerçevesinde stratejinin uygulanmasına ilişkin 

faaliyetler ise ulusal ve ulus altı düzeydeki aktörlerin aktif katılımına bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

ABBDBS göstermektedir ki MBS temelde aktörler, politikalar ve kaynaklar arasındaki 

bağlantısallıkların güçlendirilerek bölgelerin sorunları çözme yeteneğinin artırılmasına ilişkin 

bir stratejidir. Tanımlanan makro bölgeler boyunca networkler oluşturularak bölgelerin özerk 

eylemde bulunma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu beklentinin gerçekleşmesi 

ise aktörlerin siyasal liderlik gösterme iradesine, sivil toplumun ve diğer paydaşların süreçlere 

katılımına ve kaynakların mobilize edilerek etkinliğinin sağlanmasına bağlıdır. 

 

KAYNAKÇA 

Attila, A. (2016). The European Union Strategy for the Danube Region. İçinde S. Gänzle, & K. 

Kern (Eds.), A ‘Macro-Regional’ Europe in the Making: Theoretical Approaches and 

Empirical Evidence (s. 145-168). Hampshire: Palgrave Macmillan.  

Balsiger, J. (2016). The European Union Strategy for the Alpine Region. İçinde S. Gänzle, & 

K. Kern (Eds.), A ‘Macro-Regional’ Europe in the Making: Theoretical Approaches and 

Empirical Evidence (s. 189- 213). Hampshire: Palgrave Macmillan.  

Brunazzo, M. (2016). The History and Evolution of Cohesion Policy. İçinde S. Piattoni, & S. 

Polverari (Eds.), Handbook on Cohesion Policy in the EU (s. 17-35). Gloucestershire: 

Edward Elgar Publishing. 

CBSS (The Council of the Baltic Sea States) (2021). https://cbss.org/organisation/about-us/, 

Erişim Tarihi:  20.02.2021 

CEU (Council of the European Union) (2019). Council Conclusions on the Implementation of 

EU Macro-Regional Strategies. Brussels, 5 June 2019. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/cou

ncil_conclusions_17052019.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

Cugusi, B., & Stocchiero, A. (2016). The European Union Strategy for the Adriatic–Ionian 

Region. İçinde S. Gänzle, & K. Kern (Eds.), A ‘Macro-Regional’ Europe in the Making: 

Theoretical Approaches and Empirical Evidence (s. 169-188). Hampshire: Palgrave 

Macmillan.  

EC (European Commission) (2009a) Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions Concerning the European Strategy for the Baltic Sea Region 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 137 www.aegeanconference.com 

 

{SEC(2009) 702} {SEC(2009) 703} {SEC(2009) 712}. Brussels, 10.6.2009, 

COM(2009) 248 Final. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_b

altic_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EC (European Commission) (2009b). Macro-Regional Strategies in the European Union. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/macroregional_strate

gies_2009.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EC (European Commission) (2012). Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions Concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea 

Region. Brussels, 23.3.2012 COM(2012) 128 Final. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_b

altic_2012_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EC (European Commission) (2014) Report from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions Concerning the Governance of Macro-Regional Strategies. Brussels, 20.5.2014 

COM(2014) 284 Final. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/gov

_macro_strat_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EC (European Commission) (2017a). Commission Staff Working Document European Union 

Strategy for the Baltic Sea Region Action Plan {COM(2009) 248}. Brussels, 20.3.2017 

SWD(2017) 118 Final. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_

20032017_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EC (European Commission) (2017b). What is an EU Macro-Regional Strategy? 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs

_factsheet_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EC (European Commission) (2020a). Commission Staff Working Document Accompanying 

the Document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 

the Implementation of EU Macro-Regional Strategies{COM(2020) 578 Final}. 

Brussels, 23.9.2020 SWD(2020) 186 Final. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0186&from=EN, Erişim Tarihi:  

20.02.2021. 

EC (European Commission) (2020b). Report from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions on the Implementation of EU Macro-Regional Strategies {SWD(2020) 186 

Final}. Brussels, 23.9.2020 COM(2020) 578 Final. https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/macroregional_strategies_2009.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/macroregional_strategies_2009.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_en.pdf


INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 138 www.aegeanconference.com 

 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0578&from=EN, Erişim Tarihi:  

20.02.2021. 

EC (European Commission) (2021). Commission Staff Working Document EU Strategy for the 

Baltic Sea Region Action Plan [COM(2009) 248 Final] Revised Action Plan Replacing 

the Action Plan of 17 March 2017 - SWD(2017) 118 Final. Brussels, 15.2.2021 

SWD(2021) 24 Final. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_

15022021_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

EUSBSR (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region) (2021). 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/content/590645-governance, Erişim Tarihi:  

20.02.2021. 

Gänzle, S. & Kern, K. (2016). The European Union Strategy for the Baltic Sea Region. İçinde 

S. Gänzle, & K. Kern (Eds.), A ‘Macro-Regional’ Europe in the Making: Theoretical 

Approaches and Empirical Evidence (s. 123-144). Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Gänzle, S. (2016). New Strategic Approaches to Territorial Cooperation in Europe: From Euro-

Regions to European Groupings for Territorial Cooperation (EGTCs) and Macro-

Regional Strategies. İçinde S. Piattoni, & L. Polverari (Eds.), Handbook on Cohesion 

Policy in the EU (s. 384-398). Gloucestershire: Edward Elgar Publishing. 

Gänzle, S. (2017). The European Union’s Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR): 

Improving Multilevel Governance in Baltic Sea Cooperation? Journal of Baltic Studies, 

48(4): 407-420 

HELCOM (Helsinki Commission) (2021). https://helcom.fi/about-us/, Erişim Tarihi:  

20.02.2021. 

Lehti, M. (2009). Baltic Region in Becoming: From the Council of the Baltic Sea States to the 

EU’s Strategy for the Baltic Sea Area. Lithuanian Foreign Policy Review, 22: 9-27. 

McMaster, I. & Zwet, A. van der (2016). Macro-Regions and the European Union: The Role of 

Cohesion Policy. İçinde S. Gänzle, & K. Kern (Eds.), A ‘Macro-Regional’ Europe in 

the Making: Theoretical Approaches and Empirical Evidence (s. 47-71). Hampshire: 

Palgrave Macmillan Press. 

Medeiros, E. (2013). Euro–Meso–Macro: The New Regions in Iberian and European Space. 

Regional Studies, 47 (8): 1249-1266. 

Metzger, J., & Schmitt, P. (2012). “When Soft Spaces Harden: the EU Strategy for the Baltic 

Sea Region.” Environment and Planning A, 44 (2), 263-280. 

Northern Dimension (2021). https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/northern-

dimension/347/northern-dimension_en, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

Perkmann, M. (2002). Euroregions: Institutional Entrepreneurship in the European Union. 

İçinde M. Perkmann, & N-L. Sum (Eds.), Globalization, Regionalization and Cross-

Border Regions (s. 103-124). Hampshire: Palgrave Macmillan Press. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 139 www.aegeanconference.com 

 

Sielker, F. & Rauhut, D. (2018). The Rise of Macro-Regions in Europe. İçinde E. Medeiros 

(Ed.), European Territorial Cooperation: Theoretical and Empirical Approaches to the 

Process and Impacts of Cross-border and Transnational Cooperation in Europe (s. 153-

169). Cham: Springer Publishing. 

VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea) (2021).  https://vasab.org/home/about/, 

Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

Wassenberg, B. & Reitel, B. (2015). Territorial Cooperation in Europe. A Historical 

Perspective. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/interreg_25yea

rs_en.pdf, Erişim Tarihi:  20.02.2021. 

https://vasab.org/home/about/


INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 140 www.aegeanconference.com 

 

SİBER GÜVENLİĞİN KARANLIK YANI: BİR TAHAKKÜM BİÇİMİ OLARAK 

SİBER GÖZETLEME 

THE DARK SIDE OF CYBER SECURITY: CYBER SURVEILLANCE AS DOMINANCE 

 

Tuğçe ERSOY CEYLAN 

Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Assistant Professor, Izmir Democracy University, Department of International Relations 

ORCID: 0000-0001-5478-3539 

 

ÖZET 

Günümüz dünyasında enformasyon teknolojisi her alanda hâkim olmaya başlamıştır. 

Devletlerin savunma altyapıları, silah sistemleri ve ulusal ekonomileri de enformasyon 

teknolojisinin sirayet ettiği alanlar haline gelmiştir.  Enformasyon teknolojisinin devletler 

açısından büyük önem arz eden bu alanlardaki varlığı bu sektörlerin korunması konusunu 

gündeme getirmiştir ve bunun neticesinde siber güvenlik kaçınılmaz olarak devletlerin ulusal 

güvenlik doktrinlerinin bir parçası olmuştur. Siber saldırılara karşı alınacak güvenlik tedbirleri 

caydırıcılık üzerinde temellenmiştir. Siber uzaydaki caydırıcılık stratejisi ise siber gözetleme 

ile veri (istihbarat) toplama olarak şekillenir. Tam da bu noktada siber gözetleme ve veri 

toplama ile temel bireysel hak ve özgürlükler arasında bir gerilim hâsıl olur. Bu arka plan 

ışığında bu çalışmanın amacı güvenliği sağlamakla yükümlü tarafın gözetleme biçim ve 

tekniklerinin yeni bir tahakküm biçimi doğuracağı sorusuna yanıt aramaktır. Gözetleme, 

istihbarat toplama, yüz tanıma gibi siber güvenlik uygulamalarının temel insan hakları ile hangi 

açılardan karşı karşıya geldiğine değinilecek; İnsan Hakları Konvansiyonu’nun temel bireysel 

haklar konusundaki düzenlemeleri ile devletlerin siber güvenlik siyasetlerinin çakışan ve varsa 

örtüşen noktaları ortaya çıkarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Siber güvenlik, Siber Gözetleme, Temel İnsan Hakları. 

 

ABSTRACT 

In the contemporary world the information technology (IT) has become pervasive in every 

aspect of life. The defense infrastructures of the states, the weapon systems and national 

economies are the primary sectors that information technology has spread.  The existence of 

the IT in these sectors that have great importance in the eye of the states has put on the agenda 

the issue of their defense and protection. As a result of this, cyber security has unavoidably 

become the part of the national security doctrines of states.  The security measures that would 

be taken against cyber attacks are based upon the deterrence strategy. The strategy of deterrence 

in cyber space is composed of cyber surveillance and intelligence gathering. At this point, a 

tension derives between fundamental individual rights and freedoms and cyber surveillance and 
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intelligence gathering. Within this background, the aim of this study is to search for an answer 

to the question whether the techniques of surveillance whose purpose is designated as ensuring 

state security would culminate with the emergence of a new kind of dominance. The study 

would seek to find  in what ways the techniques as surveillance, intelligence gathering and face 

recognition confront with fundamental human rights and to reveal the convergent and –if there 

are- overlapping points between the regulations of Human Rights Convention and the cyber 

security politics of the states.  

Keywords: Cyber security, Cyber Surveillance, Fundamental Human Rights.  

 

Giriş  

Günümüz dünyasında enformasyon teknolojisi her alanda hâkim olmaya başlamıştır. 

Devletlerin savunma altyapıları, silah sistemleri ve ulusal ekonomileri de enformasyon 

teknolojisinin sirayet ettiği alanlar haline gelmiştir.  Enformasyon teknolojisinin devletler 

açısından büyük önem arz eden bu alanlardaki varlığı bu sektörlerin korunması konusunu 

gündeme getirmiştir ve bunun neticesinde siber güvenlik kaçınılmaz olarak devletlerin ulusal 

güvenlik doktrinlerinin bir parçası olmuştur. Siber saldırılara karşı alınacak güvenlik tedbirleri 

caydırıcılık üzerinde temellenmiştir. Siber uzaydaki caydırıcılık stratejisi ise siber gözetleme 

ile veri (istihbarat) toplama olarak şekillenir.   

Tam da bu noktada siber gözetleme ve veri toplama ile temel bireysel hak ve özgürlükler 

arasında bir gerilim hâsıl olur. Mahremiyetin korunması ve güvenlik hakkı arasında bir denge 

kurulabilir mi sorusu halen yanıtlanmış değildir. Öte yandan devlet güvenliği açısından 

değerlendirildiğinde meşru bir çaba olsa da sınırları henüz çok muğlak olan siber güvenlik 

uygulamalarının özellikle asimetrik çatışmaların bulunduğu yerlerde bir tahakküm aracına 

dönüşmesi kaçınılmazdır.  

Bu arka plan ışığında bu çalışmanın amacı güvenliği sağlamakla yükümlü tarafın gözetleme 

biçim ve tekniklerinin yeni bir tahakküm biçimi doğurup doğurmayacağı sorusuna yanıt 

aramaktır. Gözetleme, istihbarat toplama, yüz tanıma gibi siber güvenlik uygulamalarının temel 

insan hakları ile hangi açılardan karşı karşıya geldiğine değinilecek; İnsan Hakları 

Konvansiyonu’nun temel bireysel haklar konusundaki düzenlemeleri ile devletlerin siber 

güvenlik siyasetlerinin çakışan ve varsa örtüşen noktaları ortaya çıkarılacaktır.  

 

Yeni Siyaset Alanı Olarak Siber Uzay 

Literatürde siber alan siber uzay olarak kavramsallaştırılmıştır.  Siber alan bilgisayar ağları ve 

bunların ardındaki kullanıcıların dünyasından müteşekkildir. Siber uzayda bilgi depolanır, 

çevrimiçi bir şekilde paylaşılır. Bu da bugün insanlar arası iletişimin bir parçası haline gelmiştir. 

Diğer bir deyişle siber uzay dijital olarak üretilmiş, depolanmış ve paylaşılan verilerden oluşan 
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bir enformasyon âleminden bahsediyoruz. Bu âlem fiziksel bir mekân değildir, fiziki boyutlarla 

da ölçülemez.  

Enformasyon teknolojisi geliştikçe fiziksel mekânlardaki mücadeleler, üstünlük yarışları siber 

uzaya taşınmıştır. Hal böyle olunca konvansiyonel harp meydanının yerini siber uzay almaya 

başlamıştır. Dijital haldeki bilginin savunulması ya da rekabet halinde bulunulan kurum, 

kuruluş ya da ülkelere siber uzayda saldırılması hususları gündeme gelmiştir. Yani geleneksel 

tehdit algılama-savunma izleklerinin siber uzaya taşındığını söylemek mümkündür.  

Böylece rakibin siber uzaydaki imkân ve kabiliyetleri başkaları açısından tehdit oluşturacağı 

için bir saldırı nesnesi haline gelirken, bu imkân ve kabiliyetlerin korunması da –yani tehdidin 

savuşturulması- devletler nezdinde önemli hale gelmiştir.  

Reelpolitikte nasıl uluslararası güçlerden bahsediliyorsa, siber uzayda da siber güç olan veya 

olmaya çabalayan devletler, hatta devlet dışı aktörler vardır. Bugün ABD, İngiltere, Rusya ve 

Çin küresel ölçekte siber güç haline gelmiştir. İran, Japonya ve İsrail’i bölgesel siber güç olarak 

konumlandırmak mümkündür. 

Bu noktada büyük devletlerin farkının siber alandaki bilgi kaynaklarını kendi lehlerine sonuç 

elde etmek için kullanmaktaki başarısı olduğunun altını çizmek gerekir. Yani siber saldırı, siber 

caydırıcılık, siber silahlar konusunda bu devletler diğerlerine göre daha yetkindir.  

Siber Güvenlik ve Siber Caydırıcılık  

Teknolojideki gelişmeler siber uzayın korunması yani siber güvenliğin devletlerin ulusal 

güvenlik doktrinlerinin bir parçası olmasıyla neticelenmiştir. Siber uzaydaki bir eylemin siber 

güvenlik sorunu haline gelebilmesi için rakibin bu eylemden kazançlı çıkması gereklidir. 

Bunlar özel bir bilginin ele geçirilmesi, sistemin çökertilmesi gibi eylemler olabilir (Singer ve 

Friedman, 2014:34-35). 

İşte böylesi eylemlerden doğacak tehditlerin bertaraf edilmesi için devletler nezdinde stratejiler 

geliştirilmesi icap etmiştir. Bu stratejilerin öncelikle: 

a) Ofansif olması gereklidir. Yani eylem gerçekleşmeden önce rakibin muhtemel saldırıları göz 

önünde bulundurularak tehditlerin ortadan kaldırılması amaçlanır. Bu durum reelpolitikte 

uluslararası ilişkiler disiplininde tartışılagelen önleyici savaş, yakın tehdit, uluslararası hukuk 

gibi tartışmalara benzer niteliktedir (Saltzman, 2013:56).  

b) Çok yönlü olması gereklidir. Çünkü siber uzay teritoryal bir alan değildir. Teknolojik olarak 

farklı hedeflere saldıracak kapasiteye sahip olunması gereklidir.   

Devletlerin savunma geliştirmesi öngörülen eylem düzeyindeki tehditlere örnek olarak ise 

istihbarat, sabotaj, kötücül hacktivizm, terör örgütlerinin web tabanlı siber terör eylemleri gibi 

örnekleri sırlamak mümkündür.   
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Bu eylemleri gerçekleştirecek muhtemel aktörler yalnız kurtlar (internet korsanları), organize 

suç örgütleri, ekonomik, bilimsel ve insan kaynağına sahip devletlerdir.  

Bunlar karşısında niteliklerini yukarıda açıklanan güvenlik yöntemi siber caydırıcılık olarak 

şekillenmiştir. 

Siber caydırıcılık  

Siber caydırıcılık ilk olarak 1991’deki ABD’nin Körfez Savaşı’nda Çöl Fırtınası Operasyonu 

sürecindeki enformasyon savaşı bağlamında teorik tartışmaların konusu haline gelmiştir.  Daha 

sonra 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla Gürcistan ve Estonya’ya Rusya tarafından yapılan 

saldırılar ve 2009 yılında Google ile Çin arasında yaşanan istihbarat olayları siber güvenliği 

akademik, askeri ve bürokratik kurumların gündemine taşımıştır.  

Öte yandan ABD ve İsrail’in olympic games operasyonu ile İran nükleer tesislerine düzenlediği 

saldırı rakibe yüksek zarar vermiş olan en efektif saldırılardan birisidir. Buna misilleme olarak 

İranlı bir devlet dışı aktörün shamoon virüsü ile 2012’de Saudi Aramco’ya ait 20 bin bilgisayarı 

kullanılamaz hale getirmiş, enerji sektöründe kriz yaratmıştır. Saldırı siber uzayda gerçekleşmiş 

ne var ki reelde geri dönüşsüz etkileri ve zararları olmuştur.  

Alt tarafı bilgisayara saldırı şeklinde düşünebilecek bu olayların ciddi boyutlarda zarar vereceği 

aşikârdır. Verilere erişilerek stratejik planların ele geçirilmesi, ordu içi iletişimin kesilmesi, 

sanal âlemde gasp gibi devletleri ve kurumları zora sokacak çok yönlü zararlardan bahsetmek 

mümkündür.   

Gerçekleşen bu olaylar ışığında siber uzayın bugün devletlerarası siyasetin bir parçası haline 

geldiğini tespit etmek mümkündür (Lewis, 2014:575).  

Bu bağlamda caydırıcılık gerçekleşmesi istenmeyen bir eylemin aktör tarafından gerekirse 

şiddet kullanılacağı tehdidiyle engellenmesidir. Caydırıcılığa başvuran aktör şiddet kullanırsa 

caydırıcılık başarısız olmuş demektir. Amaç saldırının ortadan kaldırılmasıdır (Wilner, 2011:6).  

Siber uzayda ise saldırının topyekûn ortadan kaldırılması mümkün değildir. O yüzden de olası 

bir saldırının kapsamını kontrol altında tutmak için hamleler yapılması ve sonraki muhtemel bir 

saldırının ertelenmesi ya da önlenmesi gündeme gelir. Burada amaç siber uzaydaki tüm 

saldırıları önlemekten ziyade (ki bu imkânsız) rakiplerin davranışlarını şekillendirmek ya da 

sınırlandırmaktır.  

Bunu aktif savunma ya da ofansif-ön alıcı savunma olarak nitelemek mümkündür. Burada 

amaçlanan rakibe “kırmızı çizgilerim aşılırsa karşılık verme yeteneğim ve yeterliliğim var” 

mesajı vermektir. Rakip caydıran tarafın ezici bir üstünlüğü olduğunu kabul ettiğinde de 

oyunun kuralları belirlenmiş olacaktır. Böylelikle gittikçe daha güçlü bir siber altyapı oluşacak 

son tahlilde olası bir siber saldırı daha maliyetli ve zor hale gelecek rakibi de eyleme geçme 

noktasında caydıracaktır.  

Siber Caydırıcılık Stratejisinin Karanlık Yanı: Siber Gözetleme  

Siber gözetleme ve istihbarat toplama da bu bahsettiğim caydırıcılık stratejisinin önemli 

araçlarındandır. Ne var ki, bu araçlar güvenliğin bağlamından çıkarak kişi hak ve 
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özgürlüklerinin altının oyulması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Son tahlilde devletler 

güvenlik bahanesiyle yeni bir tahakküm biçimi, bir kontrol mekanizması yaratmış 

olmaktadırlar. İşte tam bu nokta siber caydırıcılığın karanlık yönünü teşkil eder (Ersoy Ceylan, 

2020:339).  

Hak ve özgürlükler ile siber güvenliğin sağlanması arasındaki gerginlik kaçınılmaz gibi 

görünmektedir. Peki, mahremiyet ile güvenlik hakkı arasında bir denge kurulabilir mi? Bu soru 

halen cevaplanmış değildir.  

Güvenlik odaklı yaklaşımlar da mahremiyet odaklı yaklaşımlar da kendilerince haklı olan 

noktalara işaret etmektedirler. Taraf olunması çok zor olmakla beraber, bu çalışmanın yazarı 

yeni gözetleme teknikleri ve biçimleri kaçınılmaz olarak bir tahakküm biçimi doğurduğu 

kanaatini taşımaktadır.  

Tahakküm güvenliği sağlayan açısından niyetlenilmemiş sonuç olsa da bir grubu diğer grubun 

lehine dezavantajlı hale getirdiği de muhakkaktır. Otoriterliğin artması ve bu durumun uzun 

vadede totaliter biçime evrilmesi tehlikeleri her zaman bir ihtimal olarak göz önünde tutulması 

gereken yakıcı hususlardır.  

Siber gözetleme etkileme, yönetme, koruma ya da yönlendirme maksadıyla kişisel bilgilerin 

sistematik ve rutine bağlı bir şekilde takip edilmesidir. Gözetleme süreç üç aşamalıdır:  

1.veri toplanması 

2.verinin analizi  

3.analiz sonuçlarının kişi ile beraber incelenmesi/yorumlanması  

Güvenlik adına kişileri gözetlemenin (bu işlem açık ya da örtük yapılsın fark etmez) 

gözetlendiğinden şüphe duyan kişi nezdinde birtakım sonuçları olacağı muhakkaktır. 

Bu noktada Jeremy Bentham’ın panoptikon etkisinin devreye gireceği aşikârdır. Tıpkı 

Bentham’ın mahkûmların her daim izlenmese de panoptikonun varlığından dolayı sürekli 

izlendiklerini düşünerek davranışlarını ona göre belirlemesi gibi yetkili makamların arşivlere 

ya da canlı görüntülere her daim ulaşabileceğini bilen bireyler de kaçınılmaz olarak kendilerini 

tahakküm altında hissedeceklerdir. İktidarın büyük bir gözaltı olduğunu öne süren Michel 

Foucault’ya atfen siber gözetleme teknikleri ile denetim altında tutulan bir toplumda iktidar 

giderek yoğunlaşacak, bu da gözaltı hissiyatını arttıracaktır. Böylesi bir hal kısır döngüden 

başka bir şey olmayacaktır.   

Zaten internet çağında gözetlemeden kaçacak yer kalmadığı düşüncesi yeterince rahatsız 

ediciyken üstüne yetkili makamların güvenlik adına vatandaşın attığı her adımı izlemesini 

makul kabul etmek en başından potansiyel suçlu olarak da görülmeyi onaylamak anlamına 

gelir. En hafifinden davranışlarımızı kısıtlamak zorunda kalacağız ki bu da temel hak ve 

özgürlüğümüzü, varoluşumuzu sıkıntıya sokacak bir durumdur.  

Panoptikon analojisi doğrultusunda enformasyon teknolojisi vasıtasıyla gözetlenen bireylerin 

zamanla davranışlarını tadil etmesi gücün içselleştirilmesi anlamına gelecektir (Elmer 
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2012:22). Böylece kişiler ya da gruplar devletler nezdinde istenmeyen eylemleri 

gerçekleştirmekten caymış olacaktır. Bireyler nezdinde ise bu durumu özgürlüğün kısıtlanması 

olarak görmek mümkündür.  

Bu caymış olma hali de geçici olmayacaktır çünkü yetkili otoriterlerce bu gözetleme daimi 

olacaktır. Böylece de tehdit olarak görülen kişilerin yanında sıradan vatandaş da kontrol altına 

alınmış olacaktır. Yani devletin güveliğini korumak adına bir kontrol matrisi oluşturulmakta 

mahremiyet özgürlüğü kısıtlanmaktadır. İnsansız hava araçları ile takip, ses ve yüz tanıma 

teknolojisi, telefon dinlemeleri, seyahat izin sistemleri, biyomterik verilerin toplanması gibi 

güvenlik arttırıcı uygulamalar diğer yandan temel özgürlüklerimizin altını oymaktadır.  

Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nun (8. madde) özel hayatın gizliliği; (9. 

madde) düşünce ve inanç özgürlüğü; 10. madde ifade özgürlüğü;14. madde ayrımcılık yasağı; 

(6. madde) adil yargılanma hakkı ve (11. madde) toplanma hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri 

düzenleyen bu maddeleri söz konusu stratejiler yüzünden sıkıntıya girecektir. 

 

Sonuç  

Devlet güvenliği açısından düşünüldüğünde meşru bir çaba olarak görünse de sınırları çok 

muğlak olan bu güvenlik uygulamalarının özellikle Filistin gibi asimetrik çatışmaların 

bulunduğu yerlerde daha etkin bir tahakküm aracına dönüştüğünü bulgulamak mümkündür.  

Sonuç olarak hak ve özgürlüğü bu bilgi çağında ya yeniden tanımlanması ya da güvenlik hakkı 

ile temel hakları orta yolda buluşturan yeni stratejinin ortaya konması gereklidir.  
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ÖZET 

Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) yaygın bireysel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin yanı 

sıra ülkelerin sağlık sistemleri ve çalışanları üzerinde önemli etkiler yaratan bir pandemi 

hüviyetindedir. Sağlık çalışanları, COVID-19 ile mücadele sürecinde artan stres ve kaygıyla 

yüz yüze gelmiştir. Diğer yandan örgütsel güven, özellikle köklü kriz ve değişim dönemlerinde 

çalışanların tutum, davranış ve performans sonuçlarıyla çok yakından ilişkili bir kavram olarak 

öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, demografik değişkenler ve örgütsel güvenin sağlık 

çalışanlarının hastalık kaygısı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma bulguları demografik 

değişkenlerden cinsiyet ve yöneticilik durumunun kaygı üzerinde anlamlı etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Diğer yandan örgüte duyulan duygusal güvenin COVID-19 kaygısı 

üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs Hastalığı, COVID-19, Sağlık Çalışanlari, Örgütsel Güven, 

Hastalik Kaygisi. 

 

ABSTRACT 

Coronavirus Disease (COVID-19) has been labeled a pandemic that has significant 

consequences on all national health systems and healthcare workers in addition to its 

widespread individual, social and economic effects. Healthcare workers have faced increased 

stress and anxiety in the process of fighting COVID-19. On the other hand, organizational trust 

is closely related to the results of employees' attitudes, behaviors and performance, especially 

in times of crisis and change. In this study, the effects of demographic variables and 
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organizational trust on healthcare workers' disease anxiety were investigated. Research findings 

show that among demographic variables, gender and management status have significant effect 

on COVID-19 anxiety of healthcare workers. On the other hand, emotional trust has a negative 

effect on disease anxiety. 

Keywords: Coronavirus Disease, COVID-19, Healthcare Workers, Organizational Trust, 

Disease Anxiety. 

 

GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve hızlıca küresel bir salgına dönüşen Yeni Koronavirüs 

Hastalığının bütün dünyada en yoğun etkileri sağlık sistemleri ve çalışanları üzerinde 

görülmektedir. Sağlık çalışanları hastalığın bulaşma riski nedeniyle yüksek düzeyde stres 

yaşamanın yanı sıra hastalığı çevrelerine (aile, hastalar vb.) bulaştırmaktan da endişe 

duymaktadırlar (Türk Nöropsikiyatri Derneği, 2020). Türk Psikiyatri Derneği (2020) bu 

endişenin kaynaklarını (a) bakım taleplerinde artış ve zorunlu koşullar, (b) sürekli enfeksiyon 

riski, (c) ekipman (erişim ve kullanım) zorlukları, (d) tıbbi bakım yanında hastalara ruhsal 

destek sağlamak zorunda kalmak olarak sıralamaktadır. Diğer yandan güven, bireyin diğer 

bireylerle gerekse kurumlarla ilişkileri açısından önemli bir davranış belirleyenidir. Güven 

üzerine yürütülen araştırmalar, güvenin operasyonel riskleri ve maliyetleri minimize ettiğini 

göstermektedir (Lämsä ve Pučėtaitė, 2006). Davranışın bağlamsal yönü dikkate alındığında, 

özellikle sağlık çalışanları gibi riskli meslek gruplarında çalışanlar için örgüte duyulan güvenin 

öneminin arttığı, özellikle pandemi koşulları gibi riskin maksimize olduğu dönemlerde bu 

durumun daha da öne çıktığı düşünülebilir. Bu araştırmada, pandemi koşullarında demografik 

değişkenler ve örgütsel güvenin sağlık çalışanlarının hastalık kaygısı üzerindeki etkileri 

incelenmektedir.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2020 yılında pandemi vasfı kazanan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) yaygın toplumsal 

ve ekonomik etkileri kapsamında ülkelerin sağlık sektörlerini ve çalışanlarını önemli ölçüde 

etkilemiştir. Bu süreçte sağlık çalışanları; hizmet sunumunda artan iş yükü, ekipman zorlukları, 

fiziksel yıpranma ve sürekli enfeksiyon riski gibi tehditler altında görece yüksek kaygı, korku, 

kaygı, depresyon ve uykusuzluk gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır (Pappa, S., 

Ntella, V., Giannakas, T., Giannakoulis, V.G., Papoutsi, E., Katsaounou, P., 2020). Sağlık 

sektöründe operasyonel sonuçların etkililiği üzerine yapılan birçok çalışmada, çalışanların 

örgütlerine duydukları güvenin önemli ve belirleyici bir unsur olduğunu belirtmektedir (Spence 

Laschinger, H.K.S., Finegan, J., Shamian, J., Casier, S., 2000; Bobbio, Bellan ve Manganelli, 

2012). Preti ve arkadaşları (2020:42) sağlık çalışanlarının epidemi dönemlerinde enfeksiyon 

kaygısını yoğun olarak hissettiklerini çeşitli araştırmalardan örneklerle ortaya koymakta ve 
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sağlık çalışanlarının örgütlerine duyduğu güvenin risk algısını düşürdüğünü belirtmektedir. 

Imai (2020), H1N1 pandemisinin sağlık çalışanlarına etkisini araştırdığı çalışmada ulusal, yerel 

ve kurumsal (hastane) tarafından korunduğunu düşünen sağlık çalışanlarının pandemi 

döneminde çalışmayı sürdürmeye istekli olduklarını, buna karşı kendilerini izole hisseden 

çalışanların ise çalışmaktan çekindiğini ortaya koymuştur. Yazara göre çalışan ve kurumu 

arasındaki güven, halk sağlığı krizlerinin yaşandığı dönemlerde çalışanların istekliliği 

bakımından önemli bir unsurdur.  Buna ek olarak, köklü değişim dönemlerinin sağlık çalışanları 

üzerindeki olumsuz etkilerini raporlayan araştırmalarda, değişim dönemlerinin örgüte duyulan 

güveni özel olarak önemli kıldığını belirtmektedir. Değişim ve kriz dönemleri örgütsel güvenin 

öne çıktığı dönemlerdir (Shockley-Zalabak, Ellis, ve Winograd, 2000). Örgütsel güven, bu 

çalışmada ölçme araçlarına yer verilen Broomiley ve Cummings (1998) tarafından  kişi(ler)in 

diğer kişi(lere)e taahhüdü doğrultusunda hareket edeceğine, müzakerede dürüstlük 

göstereceğine, alternatif durumlarda dahi faydacı davranmayacağına yönelik inanç olarak tarif 

edilmiş ve bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklere sahip bir kurgu olarak tasarlanmıştır. 

Bilişsel güven, makul gerekçelere dayanan rasyonel bir inanç olarak tanımlanırken duygusal 

güven ise güvenilen tarafından güvenen kişiye gösterilen özen ve önemden kaynaklanmaktadır 

(Sağlam Arı, 2003).  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 08.06.2020 tarih ve 8/2 

sayılı, Sağlık Bakanlığı’nın 10.06.2020 tarih ve T22-28-11 sayılı izinleri ile araştırma 

örneklemi olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı üç farklı basamakta görev yapan ve 

kolayda örneklenen 500 sağlık çalışanına -pandemi koşulları gereği- elektronik bilgi formu 

gönderilerek doldurmaları istenmiştir. 387 çalışan araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. 

Çalışanların 84’ü (%24.2) birinci basamak toplum sağlığı ve aile hekimlerinden, 129’u (37.2) 

ikinci basamak devlet hastaneleri ve 134’ü (%38.6) üçüncü basamak şehir ve araştırma 

hastanelerinde görev yapmaktadır. Yaş ortalaması 34.1 olan çalışanlar ortalama 12.1 yıl çalışma 

tecrübesine sahiptir. 32’si (%9.2) çeşitli idari kademelerde görev alan çalışanların 234’ü 

(%67.5) kadın, 113’ü (%32.5) ise erkektir.      

Araştırma kapsamında üç bölümden oluşan bir soru formu hazırlanmıştır. Demografik bilgilerin 

sorulduğu ilk bölüme ek olarak örgütsel destek algısı ve COVID-19 hastalık kaygısını ölçmek 

için ölçeklerden faydalanılmıştır. Örgütsel güven, 12 maddeli kısa örgütsel güven envanteriyle 

(Cummings ve Bromiley, 1996) ölçülmüştür. Ölçeğin bilişsel, duygusal, davranışsal boyutları 

olmakla birlikte bu çalışmada geçerlik düzeyi daha yüksek olan kısa form kullanılmıştır. Kısa 

form davranışsal boyutu göz ardı etmekte, bilişsel ve duygusal güven boyutlarını ölçmektedir. 

Ölçeğin örneklem uygunluk ölçüsü (KMO=.928) analiz için veri yapısının uygun olduğunu 

ifade etmektedir. Bartlett’in Küresellik Testi de (X2=3473.332; p<.01) verilerin çok değişkenli 
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normal dağılımdan geldiğini ifade etmektedir. Özgün ölçekle uyumlu olarak iki bileşenli yapı 

toplam varyansın %72.48’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirliği incelendiğinde; gerek 

ölçeğin (α=.942) gerekse boyutlarının (7 maddeli bilişsel güven α=.927; 5 maddeli duygusal 

güven α=.913) yüksek düzeyde güvenilir olduğu değerlendirilmiştir. COVID-19 hastalık 

kaygısını ölçmek amacıyla Arpacı, Karataş ve Baloğlu (2020) tarafından geliştirilen ve 

psikolojik, somatik, ekonomik ve sosyal boyutları içeren Covid19 Fobi Ölçeğinden (C19P-S) 

faydalanılmıştır. Yapı geçerliğini anlamak için uygulanan faktör analizinde psikolojik faktörler 

(Psikolojik1-2-3-4-5-Sosyal1) ve somatik faktörlerin (Somatik1-2-3-4-Ekonomik4) ayrıştığı, sosyal ve 

ekonomik faktörlerin ise diğer boyutlara yüklenerek etkisini yitirdiği görülmüştür. Oluşan 

yapıda psikolojik faktörlerin kaygı kaynağına ilişkin ifadeleri toparlaması, somatik 

faktörlerinse semptomlara ilişkin ifadeleri toparlaması anlamlıdır. Bu iki bileşenli yapıda 

KMO=.918 ve Bartlett Küresellik Testi X2=2236.365; p<.01 veri yapısının analiz için uygun 

olduğunu göstermiştir. Bu yapı toplam varysansın %65.74’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin 

güvenilirliği incelenerek (α=.918) psikolojik (α=.896) ve somatik boyutlarıyla (α=.856) ölçeğin 

güvenilir bir ölçme aracı olduğu değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Değişkenlere ilişkin boyut ortalamaları ve korelasyon tablosu Tablo-1’de sunulmaktadır. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının cinsiyeti ve yöneticilik pozisyonları hastalık 

kaygısıyla anlamlı ilişkilere sahiptir. Diğer demografik özellikler (yaş, medeni durum, deneyim 

ve kurum türü) hastalık kaygısıyla ilişkili bulunmamıştır.      

 

Tablo 1. Temel Değişkenlerin Korelasyonu 
 x̄ s 1 2 3 4 5 

1. Cinsiyet        

2. Yöneticilik  34.01 7.542 .001     

3. Bilişsel güven 3.48 1.098 .140** .141**    

4. Duygusal güven 3.59 1.229 .220** .095 .702**   

5. Psikolojik boyut  3.40 1.062 .270** -.198** -.030 -.035  

6. Somatik boyut 1.99 .947 .222** -.162** -.064 -.133* .692** 

*p<.01**p<.05, N=247.  

 

İki demografik değişkenin hastalık kaygısı ile ilişkisini araştırmak üzere uygulanan fark testinin 

sonuçları Tablo-2’de sunulmaktadır. Buna göre hem cinsiyet hem de yöneticilik görevi Yeni 

Koronavirüs Hastalığı kaygısı ve iki alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılık 

kaynaklarıdır. Kadın katılımcılar erkeklerden, yönetici olmayan çalışanlar ise yöneticilerden 

psikolojik, somatik boyutlarda ve toplam hastalık ölçeğinde daha yüksek kaygı duymaktadır.  
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Tablo 2. Demografik Değişkenler ve COVID Kaygısı Fark Testleri 
  n x̄ s t p 

Psikolojik Erkek 112 2.99 .978 
-5.315 .000 

Kadın 234 3.60 1.045 

Somatik Erkek 112 1.69 .877 
-4.340 .000 

Kadın 234 2.14 .948 

C19 Toplam Erkek 112 2.40 .863 
-5.213 .000 

Kadın 234 2.94 .913 

Psikolojik Çalışan 315 3.47 1.058 
4.400 .000 

Yönetici 32 2.74 .870 

Somatik Çalışan 315 2.04 .958 
4.043 .000 

Yönetici 32 1.51 .674 

C19 Toplam Çalışan 315 2.82 .931 
4.642 .000 

Yönetici 32 2.18 .716 

 

Demografik değişkenlerin etkilerini göz önünde bulundurarak, örgütsel güvenin hastalık 

kaygısı üzerindeki etkilerini anlamak üzere hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon 

analizinde ilk aşamada demografik değişkenlerin etkileri incelenirken, ikinci aşamada örgütsel 

güven regresyona ilişkisine dahil edilerek modelin anlamlılığı incelenmiştir. Regresyon analizi 

sonuçları Tablo-3’te sunulmaktadır.    

 

Tablo 3. Hiyerarşik Regresyon Sonuçları 
 Psikolojik Somatik C19 Toplam 

 β ΔR² β ΔR² β ΔR² 

Adım 1  .104  .068  .105 

 Cinsiyet .270***  .222***  .271***  

 Yöneticilik -.192***  -.157**  -.192***  

F 21.111*** 13.673*** 21.218*** 

Adım 2  .108  .095  .119 

 Cinsiyet .288***  .261***  .300***  

 Yöneticilik -.184***  -.139**  -.179***  

 Duygusal güven -.081  -.177**  -.132*  

 F 14.933*** 13.131*** 16.526*** 

 

Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları demografik değişkenlerin (cinsiyet β=.270, p<.001; 

yöneticilik β=-.192, p<.001) COVID-19 kaygısının psikolojik boyutu üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Modele duygusal güven dahil edilmesi anlamlı bir etki 

üretmemiştir. İkinci olarak somatik boyut üzerinde demografik değişkenler (cinsiyet β=.222, 

p<.001; yöneticilik β=-.157, p<.01) anlamı bir etkiye sahiptir. Modele 2. Adımda duygusal 

güven eklendiğinde duygusal güvenin somatik boyut üzerinde etkili olduğu (β=-.177, p<.01) 

anlaşılırken cinsiyetin etkisi büyümüş (β=.261, p<.001) yöneticilik görevinin etkisi (β=-.139, 

p<.01) ise küçülmüştür. Son olarak COVID-19 kaygısı üzerinde cinsiyet (β=271, p<.001) ve 

yöneticilik görevi (β=-.192, p<.001) etkiliyken modele duygusal güven dahil edildiğinde 

duygusal güvenin modele anlamlı bir katkı yaptığı (β=-.132, p<.05), bu adımda cinsiyetin etkisi 

büyürken (β=.300), p<.01) yöneticilik görevinin etkisini azaldığı (β=-.179, p<.001) 

görülmüştür.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçları demografik değişkenler ve örgütsel davranış değişkenleriyle sağlık 

çalışanlarının COVID-19 kaygısı arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Araştırmanın 

sonuçları, cinsiyet ve yöneticilik durumunun bu kaygı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Diğer yandan COVID-19 kaygısı yaş, medeni durum, tecrübe, kurum türü gibi 

değişkenler bağlamında farklılaşmamaktadır. Ayrıca örgütsel güvenin bir parçası olan duygusal 

güvenin, sağlık çalışanlarının COVID-19 kaygısı üzerinde zayıf ancak negatif yönlü bir etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. Bilişsel güven ise (rasyonel inanç) anlamlı bir etkiye sahip değildir. 

Sağlık çalışanlarının duygusal güven düzeyinin yükselmesi demografik değişkenlerle ilişkili 

olarak COVID-19 kaygısı üzerinde etkili olmaktadır.  

Son dönemlerde sağlık çalışanlarının COVID-19 kaynaklı psikolojik durumları üzerine çok 

sayıda çalışma yürütülmüştür. Bununla birlikte çalışanların kurumlarıyla olan ilişkilerine ilişkin 

çalışmalar henüz geliştirilmektedir. Daha önceki büyük epidemiler (H1N1, Mers-CoV vb.) 

döneminde yürütülen araştırmalarda ortaya çıkan bulgular, çalışanların kurumlarıyla olan 

ilişkilerinin epidemi sırasında ve sonrasında psikolojik sağlıklarını etkilediğini ortaya 

koymaktadır. COVID-19 döneminde de bu yönde çalışmaların artması beklenebilir. Bu çalışma 

önemli bir kısıta sahiptir; COVID-19 kaygısı bir fobi ölçeğinden faydalanılarak ölçülmüştür. 

Bu çalışmanın pandeminin erken döneminde yapılmış olması itibariyle ölçekteki sosyal ve 

ekonomik kaygıların psikolojik ve somatik kaygılara yüklendiği değerlendirilmektedir. 

Boylamsal araştırmaların (özellikle aşılama sonrası) yeni durumun anlaşılması bakımından 

önem arz ettiği ve sağlık çalışanlarının hastalık kaygısının boyutlarını değiştirebileceği, ayrıca 

yeni durumda rasyonel karar ve inançların da daha görünür hale gelmesiyle örgütsel ilişkilerin 

daha güçlü tespit edilebileceği değerlendirilmektedir.  
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TERRITORIAL CLAIMS OF ARMENIANS AGAINST NAKHCHIVAN, AN İNTEGRAL 

PART OF AZERBAIJAN 
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ABSTRACT 

The process of resettlement of Armenians to Azerbaijan was founded in the period of Peter I 

and increased even more after the Turkmenchay treaty. Armenian nationalists tried to keep their 

territorial claims on the agenda at the end of the 19th century, relying on their patrons at the 

beginning of the 20th century . The aim of this policy was to create a mythical “Great Armenia” 

state in the ancient territories of Azerbaijan. For this reason, they do not hesitate to falsify 

historical documents related to the ancient territories of Azerbaijan. In certain historical periods, 

they consistently carried out ideological, military and organizational measures to implement 

this policy in line with the plans of some leading world States. The Armenian Church played 

an important role in igniting these claims. During the Armenian-Muslim conflict and the First 

World War in the early twentieth century, the attention of the great powers to Nakhchivan, 

Armenian territorial claims, became part of the idea of an imaginary  “Great Armenia". As a 

result of Armenia's aggressive policy and attempts to annex Nakhchivan to Armenia by force, 

the military-political situation emerged in Nakhchivan  in 1920-1928. In this regard, the 

absolute majority of Armenians were forced to leave Nakhchivan. This obligation arose as a 

result of the atrocities committed by the Armenians. In the following periods, both in the Soviet 

period and in modern times, they continue to voice their claims on various platforms. As a 

result, ancient, medieval and modern sources refute these claims of the Armenians. We try to 

explain the essence of this issue in the article. 

Keywords: Nakhchivan, Caucasus, Juga, Armenian Claims, Nationalism. 

 

Xülasə 

Ermənilərin Azərbaycana köçürülməsi prosesinin əsası I Pyotrun dövründən qoyuldu  və 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra daha da artdı. Erməni millətçiləri XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində  öz havadarlarına arxalanaraq Azərbayca qarşı ərazi iddialarını gündəmdə 

saxlamağa çalışdılar . Bu mənfur siyasətin hədəfi Azərbaycanın qədim ərazilərində mifik 

“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olmuşdur. Bunun üçün Azərbaycanın qədim əraziləri ilə 

bağlı tarixi sənədləri saxtalaşdırmaqdan da çəkinmirlər. Müəyyən tarixi dövrlərdə bəzi aparıcı 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 154 www.aegeanconference.com 

 

dünya dövlətlərinin planlarına uyğun gələn bu siyasəti reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq 

ideoloji, hərbi və təşkilati xarakterli tədbirlər həyata keçirmişdilər. Bu iddiaların 

alovlanmasında erməni kilsəsinin rolunu xüsusi vurğulamaq lazımdır. XX əsrin əvvəllərində 

erməni-müsəlman münaqişəsi və Birinci Dünya müharibəsi zamanı Naxçıvana böyük 

dövlətlərin diqqəti, ona erməni ərazi iddiaları,  xəyali “Böyük Ermənistan” ideyasının tərkib 

hissəsinə çevrildi. Ermənistanın işğalçı siyasəti Naxçıvanı zorla Ermənistana birləşdirmək 

cəhdləri nəticəsində 1920-1928-ci illərdə Naxçıvanda olduqca gərgin hərbi-siyasi vəziyyət 

yaranmış və bununla əlaqədar olaraq ermənilərin mütləq əksəriyyəti Naxçıvanı tərk etməyə 

məcbur olmuşdur. Bu məcburiyyət ermənilərin etdikləri vəhşiliklərin nəticəsində yaranmışdır. 

Bundan sonrakı dövrlərdə də istər Sovet dönəmində istər sə də müasir dövrümüzdə bu 

iddialarını müxtəlif platformalarda səsləndirməkdə davam edirlər. Nəticə etibarı ilə Qədim dövr 

, Orta əsr və müasir dövr qaynaqları ermənilərin bu iddialarını təkzib edir. Yazıda bəhs 

etdiyimiz dövrlərə aid qaynaqları sitat gətirərək bu məsələnin mahiyətini izah etməyə çalışırıq. 

Açar Sözlər: Naxçıvan, Qafqaz, Cuğa, Erməni İddiaları, Köçürülmə, Millətçilik 

 

GİRİŞ: 

Ermənilər Naxçıvanı heç vaxt mövcud olmayan “Böyük Ermənistan”ın tərkib hissəsi hesab 

edirlər.  Bu mif dünyanın bir çox görkəmli, vicdanlı alimləri tərəfindən ifşa edilmişdir. “Tarixi 

qaynaqlar, arxeoloji materiallar sübut edir ki, miladdan öncə IV-II minilliklərdə Naxçıvan 

ərazisində meydana çıxan iri tayfa ittifaqları Azərbaycan xalqının soykökünün formalaşması 

prosesində mühüm rol oynamışdır. Naxçıvan ərazisində aşkar edilən daş və metal dövrünün 

abidələri, Gəmiqayada sərt qayalar üzərində çəkilən iki minə qədər müxtəlif quruluşlu təsvirlər, 

öz sənətkarlığı ilə seçilən boyalı qablar mədəniyyəti, yüksək qədim şəhərsalma mədəniyyətinin 

izləri bu ərazinin qədim türk yurdu, ilkin sivilizasiya beşiklərindən olduğunu sübut edir. Bunlar 

başlıca olaraq türk mənşəli kaspi, kadusi və naxç tayfa ittifaqları idi. Naxçıvan sözü də bu 

ərazidə yaşamış qədim tayfalardan biri olan “naxç”ların adı ilə bağlıdır. Bizim eranın 

əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvan ərazisinə bulqar, hun, peçenek, kəngər və xəzər tayfaları 

gəlmişlər. Adı çəkilən tayfaların onlarla qol və tirələri bu bölgədə məskunlaşmışdır”(2, s.130-

131 ).   

Tədqiqatçılar daha çox Naxçıvanın Naxçı tayfalarının adı ilə əlaqədar olduğunu iddia edirlər. 

Naxçıvanın qədim dövr tarixinə dair qaynaqlardan biri Urartu hökmdarı I Argiştinin oğlu II 

Sardurinin Puluadi ölkəsi üzərinə yürüşündən bəhs edən Cənubi Azərbaycanın Qaradağ 

vilayətində tapılmış kitabədir. Kitabədə göstərilir ki, “II Sardurinin Manna ərazilərinə, xüsusilə 

Ağrı dağı ilə Göyçə gölü arasındakı ərazilərə yürüşləri daha dağıdıcı olmuşdur”(3, s.9).  

Pluadinin müasir dağ ərazisilə bağlı olduğu iddia olunur. 

Herodotun “Tarix” əsərində konkret olaraq “Naxçıvan” adı çəkilməsə də regionda yaşayan 

tayfalardan, Arazın keçdiyi ərazilərdən bəhs edilmişdir. Strabonun “Coğrafiya” əsərlərində 
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Duzkurida ərazisindən, Arza çayından bəhs edilir: “O ki, qaldı Araza, o, əvvəlcə şərqə 

Atropatenaya doğru axır... Azər və Atraksad adlı şəhərlər boyunca axır”  

Musa Kalankatlunun “Alban tarixi” kitabının II hissəsində Naxçıvan ərazisinin Ağrı dağı 

ətrafında və Sunikdə yaşayan yarımköçəri tayfaları üçün həm də qışlaq yeri olduğundan, 

xəzərlərin Araz sahillərinə və Naxçıvan ərazilərinə yürüşlərindən də bəhs edilir: “hunların 

(xəzərlərin) hökmdarları saysız-hesabsız basqınlar edib, gəldi. Bundan sonra hunların hökmdarı 

Cavanşirin özünü görmək istədiyindən öz qardaşlarını onun yanına göndərərək onunla 

görüşməyi, qardaşlıq və dostluq ittifaqı yaratmağı təklif etdi” (4, s.39). Buradan aydın olur ki, 

Naxçıvan qədim türklərin məskənidir. Mxitar Qoşun “Alban salnaməsi” əsərində səlcuqlar 

dövründə Şəmsəddin Eldənizin Naxçıvanı özünə mərkəz seçilməsindən bəhs edilir. Sədrəddin 

Əli əl-Hüseyninin “Əxbar-əd-dəvlət-əs Səlcuqiyyə” (“Səlcuq dövləti haqqında xəbərlər”) 

əsərində Naxçıvanın, Əlincəqalanın Eldənizlər dövründəki əhəmiyyəti haqqında yazılır. İbn-əl-

Əsir “Əl-kamil-fi-t-tarix” (“Mükəmməl tarix”) əsərində göstərilir ki, Azərbaycana monqolların 

yürüşü zamanı Eldəniz hökmdarı məhz Naxçıvanı seçmişdir ki, bu da Naxçıvanın bu dövlət 

üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini sübut edirdi. Yaqut əl-Həməvi “Müsəl-əl-buldən” 

(“Ölkələr kitabı”) əsərində Naxçıvanın Arranın tərkib hissəsi olduğunu göstərir. 

Ərəb müəlliflərin “Nəşəva” adlandırdıqları Naxçıvan VII əsrdə də Azərbaycanın tərkib hissəsi 

kimi ərəb qoşunları tərəfindən işğal edilmiş və bu istilaya əmir Həbib ibn Məsləmə başçılıq 

etmişdir. 

Orta əsr mənbələri və tədqiqatçıları Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu 

Səlcuqların, Atabəylərin, Qaraqoyunların, Ağqoyunların və Səfəvilərin tərkib hissəsi olduğunu 

göstərmişlər. 

1590-cı ildə İrəvan əyaləti İrəvan və Naxçıvan sancaqlarından ibarət olub. Bu bölgələrə 

məqsədyönlü şəkildə ermənilərin köçdükləri, gəlmə ermənilərin bu qədim Azərbaycan 

torpaqlarında qədim mövcudiyyət təsəvvürləri yaratdıqları barədə məlumatlar vardır. 

Naxçıvan gah 1501-1736-cı illərdə mövcud olmuş səfəvilər dövlətinin, gah da Osmanlı 

Türkiyəsinin tərkibində olmuşdur. 

1554-cü ildə sultan II Süleyman Qanuni Naxçıvanı işğal etdi və şəhəri dağıtdı. Sultan II 

Muradın hakimiyyəti illərində 40 min naxçıvanlı Cənubi Azərbaycana aparılmışdır            (6, 

s.27). 1605-ci ildə isə 70 min naxçıvanlı  Cənubi Azərbaycana köçürülmüşdür (7, s.277). 

1639-cu ildə Osmanlı Türkiyəsi və Səfəvilər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən 

Azərbaycanda müharibəyə son qoyuldu, Naxçıvanda dinc, quruculuq işləri davam etdi. 

Naxçıvan Azərbaycanla birlikdə bütün qədim milli dövlət qurumlarının və imperiyaların 

tərkibində olmuşdur. 

“Naxçıvan xanlığının ərazisi, qoşunu, işləndiyi pul vahidi, özünəməxsus xarici, daxili siyasəti, 

müstəqil dövlətə məxsus atributları olmuşdur” (4, s.24). Göründüyü kimi, Naxçıvanın müstəqil 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 156 www.aegeanconference.com 

 

dövlətçilik ənənələrinə, atributlara, hətta bayrağa malik olması, xanlarının hamısının 

azərbaycanlı olması burada ermənilərdən əsər-əlamət qalmadığını isbat edir. 

Görkəmli rus tarixçisi və qafqazşünası Rudolf İvanov Naxçıvan xanı Kalbalı xanın həyat və 

fəaliyyətinə həsr etdiyi “Kalbalı xan Naxçıvanski. Dövrü və irsi. Tarixi oçerklər” adlı 

fundamental tədqiqat əsəri ilə Naxçıvanda heç bir erməni izinin olmadığını faktlar və sənədlər 

əsasında göstərmişdir. 

Rusiya imperatoru I Aleksandr 1802-ci il də Qafqaza yeni baş komandan olaraq general-

leytenant knyaz P.D.Sisianovu təyin etdi. Sisianov I Aleksandra 10 mart 1804-cü il tarixli 

raportunda yazırdı: “Biz bu yaz Rusiya bayrağını bəlkə də ya İrəvan və Naxçıvan divarlarına 

taxa, ya da ən azı onları idarə edən xanları Rusiyaya xərac verməyə məcbur edə... bilərik” (5, 

s.597). 

R.İvanov Kalbalı xanı Yaxın Şərqdə böyük nüfuzu olan hökmdar müstəqil, məğrur, cəsur, 

nüfuzlu, oddan-alovdan keçmiş bir xan kimi səciyyələndirir, əksinə Sisianovu yaltaqlığa, 

təhqirə  öyrənmiş knyaz xarakterizə edir. “Sisianov öz mövqeyi ilə həmişə  alver etdiyi üçün 

burdada elə bir istisna yoxdur. O öz sadəlövh ağlı ilə Kalbalı xanı doğma Naxçıvana xan təyin 

etməklə şirnikləndirirdi” (8, s.151). 

R.İvanov arxiv materiallarına əsaslanaraq Rusiyanın İrandakı səfiri A.S.Qriboyedovun  

ermənilərin Naxçıvana və digər vilayətlərə köçürülməsinə etiraz etdiyini sübut edir.  

Paskeviç ilə Qriboyedovun yazışmalarında erməni millətindən olan Safraz Saakovun adı tez-

tez çəkilir. Paskeviç Qriboyedova məsləhət görür ki, Safraz Saakovun vasitəsi ilə naxçıvanlı 

xanlarla, xüsusən Ehsan xanla əlaqə saxlasın və onlara təzyiqini davam etdirsin.    29 noyabr 

1828-ci ildə Təbrizdə olan rus diplomatı Qriboyedov Paskeviçə xəbər verir ki, Saakov onlara 

Abbasabad qalasının alınmasında mühüm xidmətlər göstərmiş və sizin göndərdiyiniz 

məktubları xanlara çatdırmışdır. 

Ermənilərin xəyanəti, rus qoşunlarına köməkliyi və bələdçiliyi nəticəsində 27 iyun 1827-ci ildə 

Naxçıvan işğal olundu. 

1828-ci ilin martında çar I Nikolay ermənilərə verdiyi vədi yerinə yetirdi. İrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlarını ləğv edib “Erməni vilayəti” deyilən qondarma əyalət yaratdı. I Nikolay öz fərmanı 

ilə qondarma “Erməni vilayəti” yaratsa da, Naxçıvanı erməniləşdirə bilmədi. Çar I Nikolay ona 

baş ağrısı gətirən süni “Erməni vilayətini” sonralar ləğv etməyə məcbur oldu. 

Tarixi sənədlərdə Rusiyaya yaxınlaşmaqda və İranla Rusiya arasındakı ticarət əlaqələrində 

erməni tacirlərinin böyük rol oynadığı göstərilir. “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq 

ideyasını rəhbər tutan erməni siyasətçiləri Rusiya ilə ittifaq uğrunda mübarizədə hər cür 

vasitələrdən istifadə etməklə yanaşı, casusluq və nökərçilik ünsürlərini də unutmurdular.  

Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və bu iddiaların daha da artması tarixin müəyyən 

dövrlərinə təsadüf edir. Bu baxımdan nəzər yetirsək görərik ki, XIX əsrin II rübündə baş verən 
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proseslər xüsusən I və II Rus-Qacar savaşları dövründə erməni iddiaları artdı, XX əsrin ilk 

rübündə daha da təcavüzkar hal almağa başladı. 

1915-ci ilin Türkiyənin şimal-şərq bölgəsinin erməni əhalisi Osmanlı dövlətinə qarşı 

müharibəyə və türklərə qarşı kütləvi qırğınlara başladı. Bunun cavabında Osmanlı dövləti 

erməni əhalisinin o ərazilərdən kütləvi şəkildə köçürülməsi barədə əmr vermişdir. 1915-ci ildə 

Türkiyədən erməni qaçqınları Naxçıvan və İrəvan quberniyalarında yerləşdirildilər. 1915-ci 

ildə Naxçıvanda 7741 nəfər erməni yerləşdirildi (1, s.344). Türkiyə ərazisindən Azərbaycana 

qaçan ermənilər Rusiya ordusuna arxalanaraq əvvəlcə Naxçıvanda və Şirvanda, ardınca isə 

Qarabağda Azərbaycan digər bölgələrində azərbaycanlılara divan tutmuşlar. 

Beləliklə, Birinci Dünya müharibəsində 1914-1916-cı illərdə daşnaklar Almaniya-Türkiyə 

blokunun qələbəsindən sonra Türkiyədə heç bir muxtariyətə sahib ola bilməyəcəklərindən 

ehtiyat edərək Antanta tərəfdən Türkiyəyə qarşı vuruşdular. Bunun üçün onlar imperator II 

Nikolaya müraciət etdilər (14, s.15). 

Daşnak partiyasının 1914-cü ildə çağırılan 8-ci qurultayının proqramında təşkilatın 8-ci 

nümayəndəliyinin Naxçıvanda yerləşdiyi göstərilir (15, s.10). 1917-ci ildə ermənilər bolşevizm 

bayrağı altında Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvanda etnik təmizləmə həyata 

keçirdilər. 1917-ci ilə qədər “Türkiyə Ermənistanı” uğrunda mübarizə aparan daşnaklar, oradan 

əllləri üzüldükdən sonra Cənubi Qafqazda qədim Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti 

yaratmağı planlaşdırdılar. Bundan sonra onlar digər ərazilərimizə, o cümlədən Naxçıvana iddia 

irəli sürdülər. 

1918-ci ildə Andranik Ozanyanın quldur bandası Naxçıvani müvəqqəti zəbt edir. Lakin 

quldurlar qəhrəman naxçıvanlıların müqavimət ilə üzləşir. A.Ozanyan 1918-ci il iyununda 14-

də Şaumyana teleqramında Naxçıvanı “Sovet Respublikasının” tərkib hissəsi elan edir. Türk 

qoşunları Naxçıvana və Culfaya daxil olaraq bölgəni başkəsən Andranikdən xilas edir. 

Ermənilərin XX əsrin əvvəllərində Naxçıvana qarşı irəli sürdükləri iddialar tamamı ilə iflasa 

uğradı. 

 

Nəticə 

Beləliklə, ermənilərin istər Naxçıvanla istərsə də Azərbaycanın digər əraziləri ilə bağlı irəli 

sürdükləri iddialar tarixi reallığı ərk etdirmir. Qədim dövr, orta əsr və müasir dövr mənbələri 

Naxçıvanın qədim Azərbaycan ərazisi olduğunu təsdiqləyir.  Burada aparılmış arxeoloji 

qazıntılar, maddi-mədəniyyət abidələri, yaşayan türk əsilli əhali də buranın qədim türk yurdu 

olduğunu şübhəyə yer vermədən əsaslandırır.  
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ÖZET 

Bilişim teknolojilerinin günümüzde gösterdiği değişim ve gelişim bireylerin günlük 

yaşamlarını tüm yönleri ile etkilemiş, geleneksel iletişim araçları yerini yeni medya araçlarına 

ve İnternet teknolojileri üzerine temellenen sosyal ağlara bırakmıştır. Sosyal ağlar tüm dünyayı 

küresel bir köy durumuna dönüştürmüş ve bireylerin diğer bireyler ile iletişim kurmasını 

sağlayan en önemli alanlar haline gelmiştir. Sosyal ağlarda kurulan iletişimin biçimi, özelliği 

ve içeriği değişiklik göstermiş, bireylerin birbirleriyle iletişim kurma biçimleri yeniden 

şekillenmiştir. Sosyal ağ platformlarının kullanıcılarına zaman ve mekân birlikteliği şartı 

olmadan sağladığı kişilerarası iletişimde bireyler birbirleri ile mesajlaşabilmekte, görüntülü 

iletişim kurabilmekte,  fotoğraf ve video paylaşabilmekte, kendilerinin belirlediği ölçüde bilgi 

paylaşımı gerçekleştirebilmektedir. Kullanıcılar sosyal ağ ortamlarında günlük yaşamlarının 

her anında çeşitli paylaşımlar gerçekleştirebilmekte ve bu paylaşımları büyük insan 

topluluklarına ulaştırabilmektedir. Sosyal ağ kullanıcıları Web temelli İnternet teknolojisini 

kullanarak gerçekleştirdikleri paylaşımlarında üretici durumda oldukları, karşılıklı ve kesintisiz 

bir iletişim ve etkileşim içinde yer alabilmektedir. Bireylerin birbirleri ile iletişim ve etkileşim 

şekillerini değiştiren sosyal ağların kullanımı zaman ve mekan birliğinin var olduğu, yüz yüze 

gerçekleştirilen kişilerarası iletişim tanımlamasını değiştirerek kişilerarası iletişime bilgisayar 

aracılı olarak sanal ortamlarda kurulan iletişim şeklini de dahil etmiştir.  Günümüzde Web 

teknolojisi üzerine temellenen İnternet üzerinde yer alan sosyal ağlar, kullanıcıların karşılıklı 

olarak üretebileceği, devamlılık içeren sanal iletişim ve etkileşim ortamlarına dönüşmüş 

durumdadır. Bu çalışmada kişilerarası iletişim kavramının çeşitli tanımlamalarına yer verilmiş, 

kişilerarası iletişimin özellikleri, temel öğeleri ve ölçütleri açıklanmıştır. Sosyal ağ kavramının 

tanımı, temel özellikleri ve işlevleri de açıklanarak, çalışmada sosyal ağların kullanımının 

yaygınlaşmasının kişilerarası iletişime olan etkileri ve kişilerarası iletişimde meydana getirdiği 

değişiklikler ortaya konulmak istenmiş ve bu yönde literatürde konu ile ilgili yapılan bazı 

araştırma sonuçlarını da sunan bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Kişilerarası İletişim, İnternet, Sosyal Ağ.  
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ABSTRACT 

The evolution and development of information technologies today has affected the daily lives 

of individuals in all aspects, and traditional communication tools have been replaced by new 

media tools and social networks based on Internet technologies.  

Social networks have transformed the whole world into a global village and have become the 

most important areas for individuals to communicate with each other. 

The structure, nature, and content of communication established in social networks have 

changed, and the way individuals communicate with each other has been reshaped. 

Within the interpersonal communication, social network platforms provide to their users, 

without the necessity of being together at time and space, individuals can message, have video-

calls, share photos, videos, and information to the extent they determine. 

Users of social networks can create various posts in every moment of their daily lives and share 

these with large groups of people. Social network users take part in mutual, uninterrupted 

communication and interaction with which they are in the role of a producer by using Web-

based Internet technology for their posts. The use of social networks, which change the way 

individuals communicate and interact with each other, has changed the definition of face-to-

face interpersonal communication, in which there is a unity of time and space, and has included 

the form of communication established in virtual environments through computers. Today, 

social networks, based on Web-technology and taking part on the Internet, have turned into 

constant virtual communication and interaction environments where users can produce 

mutually. 

In this study, various definitions of the concept of interpersonal communication are given, and 

the features, essentials, and criteria of interpersonal communication are explained. The 

definition, essentials, and purposes of the concept of social network are explained, The effects 

of the widespread use of social networks on interpersonal communication and the changes it 

caused in interpersonal communication were aimed to be revealed, and additionally, some 

research results in the literature regarding this topic have been presented. 

Keywords: Communication, Interpersonal Communication, Internet, Social Network.  

 

I. GİRİŞ 

İletişim kurma ihtiyacı insanlık tarihinin değiştirilemez bir gerçeğidir. Yaşadığımız çağ, 

iletişim olgusunun, iletişim biçim ve içeriğinin değişim çağı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

İnternet teknolojilerinin kullanımı ile yeni medya araçları üzerinden hayata geçerek iletişim 

teknolojisinde meydan gelen gelişim ve değişimler, özellikle kişilerarası iletişimi yeniden 

şekillendirmiş ve tüm dünyayı bilişim teknolojileri üzerine ve ağ yapısı üzerine temellenen bir 
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köy durumuna getirmiştir. Castells (Castells, 2013) bu ağ yapısını ortaya çıkaran iletişim 

araçlarının gelişerek çoğalan bir dinamikliğe sahip olduğunu ve bu alanlarda kurulan 

iletişimlerin sosyal yapıyı değiştirerek, yeniden oluşturduğunu ifade etmektedir.  

İçinde bulunduğumuz yüzyılın bir parçası durumuna gelen bilgisayar aracılı iletişim ve bu 

teknoloji üzerinde yer alan sosyal ağlar bireylerin kişilerarası iletişim için yoğun olarak 

kullandıkları mecralar durumunda bulunmaktadır. Sosyal ağlar bireylerin diğer bireyler ile 

zaman ve mekân ortaklığı bulunmadan iletişim kurmasını sağlayarak, duygu, düşünce ve 

bilgilerini paylaşabilmesini sağlamaktadır. İnsan yaşamının vazgeçilmez ve engellenemez bir 

iletişim biçimi olan kişilerarası iletişim, sosyal ağlarda elektronik temelli sanal bir iletişim 

biçimine doğru evrilmiştir. Sosyal ağlarda kurulan kişilerarası iletişim ve etkileşimin biçimi, 

tarzı ve dili değişiklik göstermiş, bireylerin kısıtlı zaman dilimlerinde büyük insan 

topluluklarına erişebilmelerine olanak sağlamıştır. Bireyler aileleri ve arkadaşları ile yüz yüze 

iletişim kurmak yerine sosyal ağlar da iletişim kurmayı ve sosyalleşmeyi tercih eder duruma 

gelmiştir. Günümüz yaşamında bireylerin birbirleri ile iletişim ve etkileşim kurma bağlamında 

vazgeçilmez bir parçası durumuna gelen sosyal ağlar ve sosyal ağlar üzerinden kişilerarası 

iletişim kurmanın olumlu sayılabilecek yönlerinin yanında olumsuz sayılabilecek yönlerinin de 

mevcut olabileceğini ifade edebilmekteyiz.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde iletişim ve kişilerarası iletişim kavramının çeşitli tanımlarına yer 

verilerek, kişilerarası iletişimin özellikleri, öğeleri ve amaçları açıklanmıştır.  Çalışmanın daha 

sonraki bölümünde yeni medya ve İnternet kavramları tanımlanarak sosyal ağ kavramının 

çeşitli tanımları ve özellikleri açıklanarak sosyal ağların kullanımının kişilerarası iletişim 

bağlamında değerlendirilmesi yapılarak, sosyal ağlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişimin 

kişilerarası iletişim üzerinde ne yönde bir rol oynadığı ortaya konulmak istenmiş ve bu yönde 

literatürde konu ile ilgili yapılan bazı araştırma sonuçlarını da sunan bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

 

II. İLETİŞİM ve KİŞİLERARASI İLETİŞİM 

İletişim sözcüğü, duygu ve düşüncelerin paylaşılması anlamına gelen Latince kökenli 

“Communis” sözcüğünden gelmektedir (Das, 2009). Dökmen, iletişimi; bilgiyi çoğaltma, 

aktarma ve anlamlandırma süreci olarak ifade etmekte ve karşılıklı iki sistem arasında meydana 

gelen bilgi ilişkisini iletişim olarak tanımlamaktadır (Dökmen, 2010). İletişim olgusu insan ve 

toplum varlığının ve bu varlığı sürdürmenin vazgeçilmez bir gerekliliğidir (Alemdar, Erdoğan, 

2005). İletişim, herhangi bir iletişim ağı içinde yer alan bireyler için zorunlu bir davranış 

durumundadır (Zıllıoğlu, 2014).  

İletişim türlerinden biri olan kişilerarası iletişim de yer alan kişilerarası kelimesi de Latince 

kökenli “Interpersonal” kelimesinden oluşmaktadır ve “kişiler arasında” anlamını taşımaktadır 

(Caputo ve Hazel, 1994). Kişilerarası iletişim; süreklilik taşıyan, içinde bulunan bireyler 
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tarafından nasıl bir yol izleyeceği anlaşılabilen, çeşitli aşamalara sahip, bireyler tarafından 

istenilen sonuca erişmek için bir anlam paylaşımına girdikleri ve yaşamlarını direkt olarak 

etkileyen, dönüşümsel bir süreçtir (Myers, Myers, 1988). İki veya daha fazla birey arasında 

sembolik bir süreç olan kişilerarası iletişim içinde bireyler görüşmelerle çeşitli konularda alış 

veriş gerçekleştirmektedir (Roloff, 1981). İletişim aşamalarında bireylere ilişkin bilgi, duygu 

ve düşüncelerin paylaşıldığı, kesintisizlik ve karşılıklılık özelliği içeren sosyal ve psikolojik bir 

iletişim türü (Kaya, 2013) olan kişilerarası iletişim sürecinde bireyler paylaştıkları bilgi, duygu 

ve düşünceleri sonucunda yüksek seviyede geribildirim almaktadır (Mutlu, 1994).  

Bireysel seçimlerin, düşünce ve davranış biçimlerinin ortaya çıkarıldığı bir iletişim biçimi olan 

kişilerarası iletişim (Myers, Myers, 1988) en az iki kişinin birbirini fark etmesi ile 

başlamaktadır. Kişilerarası iletişim içinde olan bireylerin yüz yüze ya da aracı ile gerçekleşen 

etkileşimlerinde birbirlerinin farkında olmaları iletilen mesajların algılanabilmesini ve 

anlamlandırılabilmesini sağlamaktadır (Ruffner, Burgooon, 1981). Etkileşim içeren kişilerarası 

iletişim genellikle ilişkiyi yönlendirme amacı ve (Beebe, Beebe, Redmond, 2008) diğer belirli 

amaçlar doğrultusunda ortaya çıkmakla birlikte her zaman planlı olarak da ortaya 

çıkmayabilmektedir (Roloff, 1981).   

Kişilerarası iletişim sürecinde bazı temel öğeler bulunmaktadır. Bunlar; kaynak ve alıcı; en az 

iki kişiyle gerçekleşen kişilerarası iletişimde kaynak fonksiyonu olan birey mesajları kendi 

algılarıyla biçimlendirerek kodlamakta ve karşısındaki alıcı konumunda bulunan bireye 

göndermektedir. Kodlama-kod açma; sözlü veya sözsüz iletişim biçimlerini kullanarak 

karşıdaki bireye mesaj yaratma eylemi kodlama, iletilen mesajın anlamlandırılması, anlaşılması 

eylemi ise kod açma olarak tanımlanmaktadır. Mesaj; kaynağın yazılı, sözlü ve sözsüz olarak 

ortak anlam oluşturan sembolleri alıcıya gönderdiği ve alıcının anlamlandırdığı öğeler mesaj 

olarak tanımlanmaktadır. İleri bildirim; kaynağın mesajı alıcıya göndermeden önce ilettiği ilk 

mesaj, ana mesajla ilgili ön bilgiler ileri bildirim olarak tanımlanmaktadır. Geri bildirim; 

mesajları anlamlandırma akışından sonra alıcının kaynağa gönderdiği tepkiler geribildirim 

olarak ifade edilmektedir. Kanal; mesajın kaynağa iletilebilmesi amacı ile kaynağın kullandığı 

yol kanal olarak ifade edilmektedir. Gürültü; gürültü, fiziki şartlardan kaynaklanan gürültü, 

psikolojik sorunlardan kaynaklanan gürültü, kültürel şartlardan kaynaklanan gürültü, semantik 

gürültü ve örgütsel gürültü olmak üzere türlere ayrılmaktadır ve iletişimi olumsuz yönde 

etkileyen bir öğe durumunda bulunmaktadır. Ortam; kişilerarası iletişimin gerçekleştiği ortam 

iletişimin biçimini, içeriğini ve etkinliğini etkilemektedir. Yeterlilik; kişilerarası iletişimi etkin 

olarak kurabilmek için gerekli olan iletişim becerileri yeterlilik olarak tanımlamaktadır. Etkiler; 

iletişim süreci içinde bulunan bireyler ve iletişimin sonuçları iletişim davranışlarından 

etkilenmektedir. Etik; iletişim davranışı sonucunda oluşan, kişilerarası iletişimin doğru veya 

yanlış davranışlar, bilgiler taşıdığına yönelik yargı, düşünce ve ifadeler kişilerarası iletişimin 

etik öğesi olarak tanımlanmaktadır (Devito, 2004; Spitzberg, Cupach, 1984; Beebe, Beebe, 

Redmond, Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, 2012). 
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Bireylerin dünya ile iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini diğer bireylerle paylaşma, benliğini 

ve diğer bireyleri tanıma isteği ve amacı ile kurdukları (Myers, Myers, 1988) kişilerarası 

iletişimin özelliklerini şu şekilde ifade edebiliriz; kişilerarası iletişim karşılıklıdır ve sözlü veya 

sözsüz olarak ortaya çıkabilmektedir (Matsumoto vd., 2013). Kişilerarası iletişim planlı veya 

plansız olarak gerçekleşebilmekte ve sürekliliği olan süreçler içinde toplanarak artmaktadır. 

Kişilerarası iletişimde iletişim bireylerin belirli rol ve sorumlulukları ile bağlantılı olarak 

biçimlenmektedir. Kişilerarası iletişimde mesajın taşıdığı anlam bireysel olarak 

anlamlandırılmaktadır. (Hartley, 2014). 

Kişilerarası iletişim için üç ölçüt olduğu ifade edilmektedir. Bu ölçütler; kişilerarası iletişim 

içinde bulunan bireylerin yüz yüzeliği,  mesajların karşılıklılığı ve mesajların sözlü ve sözsüz 

içerikte olmasıdır (Dökmen, 1994). Bu ölçütler günümüzde mevcut bilişim teknolojileri 

üzerinden gerçekleştirilen ileti kanalları ile geçerliliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Kişilerarası 

iletişim günümüzde bireylerin ortak mekânı veya zamanı paylaşmalarının gerekmediği, en az 

iki bireyin etkin bir biçimde iletişimde olduğu, sert kurallar ile sınırlandırılmamış, günlük 

hayatın her anında ve her yerde işlevsel durumda bulunan bir iletişim şeklidir (Güngör, 2015). 

Bilgisayar aracılığı ile sosyal ağlar üzerinden kurulan kişilerarası iletişimlerde bireyler büyük 

ölçüde aynı mekân ve zamanda yüz yüze iletişim içinde bulunmamakta, iletişimlerini yazılı 

olarak da gerçekleşebilmektedir. Yazılı olarak kurulan kişilerarası iletişimde yüz yüze 

iletişimde ortaya çıkan jest ve mimikler belirli simgeler aracılığı ile ifade edilmektedir. 

Bilgisayar, akıllı telefon veya başka bir kanal ile kurulan iletişim kişilerarası iletişimin 

niteliğine zarar vermemektedir. İletişimin kurulduğu araçlar kişilerarası iletişimin ilkelerini 

zayıflatma olasılığı taşısa da kişilerarası iletişim niteliğini ortadan kaldırmamaktadır (Weaver, 

1987; DeVito, 2013).  

Bilişim teknolojileri ile kurulan aracılanmış iletişimi kişilerarası iletişim tanımı içine dâhil 

etmeyen (Hartley, 2014) ise kullanılan her aracın iletişimin içeriği yönünden farklı özellikleri 

bulunduğunu ve bilişim teknolojileri ile kurulan aracılanmış iletişimin sözsüz iletişim gibi 

önemli bir iletişim türünü dışarıda bıraktığı için, iletişimin niteliklerini ve sonucunu da 

değiştirebileceğini ifade etmektedir.  

 

III. SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL AĞLARDA KİŞİLERARASI İLETİŞİM 

Yeni medya literatürde elektronik ve dijital teknolojileri kullanan (Rice, 1989) çevrim içi ve 

interaktif bir iletişim biçimine olanak sağlayan ve teknik alt yapısını İnternet teknolojisinin 

oluşturduğu medya araçları olarak tanımlanmaktadır (Macnamara, 2010). İngilizce 

“International Network” kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıkan ve 

“Uluslararası Ağ” anlamına gelen İnternet ise (Alemdar, Erdoğan, 2005) çok sayıda bilgisayar 

sisteminin birbirine bağlı bulunduğu, dünya ölçeğinde bir iletişim ağı, kullanıcılar arasında 

iletişim sağlayan teknik bir medya aracı anlamına gelmektedir (Eric, 2011).  
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İnternet teknolojileri üzerine temellenen sosyal ağlar ise kullanıcılarına diğer kullanıcılarla 

kendilerinin belirlediği ölçülerde bilgi paylaşımı yapma izni veren İnternet toplulukları olarak 

tanımlanmaktadır (Pempek vd., 2009). Sosyal ağlar ağ yapılarının içinde bulunan teknolojik alt 

yapıyı kullanarak etkileşim sağlayan uygulamaları simgelemektedir ve kullanıcılarına; belirli 

bir alanda açık veya yarı açık profil oluşturma, diğer kullanıcılarla karşılıklı olarak çeşitli 

paylaşımlarda bulunma, başka kişilerle bağlantı paylaşan kullanıcıların bilgilerine ulaşım 

sağlama, diğer kullanıcıların da kendi listelerini ve bağlantılarını, bilgilerini görebilmesine ve 

bağlantıda oldukları kullanıcılar ile profilleri sınırlandırılmamış diğer kullanıcıların 

hareketlerini izleme imkanı vermektedir (Boyd, Ellison, 2007). Sosyal ağlar üzerinde bireyler 

çeşitli alanlarda içerik oluşturabilmekte, oluşturulmuş içerikleri yorumlayıp 

değiştirebilmektedir (Lerman, 2007). Sosyal ağlar, ortak bir ağ içinde bireysel veya toplu 

iletişime (Nash, 2009) olanak sağlayarak önemli bir işlev yerine getirmektedir (Agichtein vd., 

2008). Kullanıcılar sosyal ağlarda tek bir siteye tek bir üyelik gerçekleştirebildikleri gibi çok 

sayıda siteye farklı hesaplarla da üye olabilmektedir (Lin, Lu, 2011).  

Günümüzde en çok kullanıcıya sahip sosyal ağlardan birisi olarak 2004 yılında kurulan ve 

kullanıcılarının Dünya’nın her yerinde bulunan kullanıcılarla görüntülü, sesli veya yazılı olarak 

iletişim kurabildiği Facebook ve 2010 yılında kullanıcılarına fotoğraf paylaşımı yapma imkânı 

sağlamak için kurulmuş, geliştirilen özellikleri sayesinde artık çok çeşitli paylaşımların 

gerçekleştirilebildiği bir sosyal ağ olan Instagram gösterilebilir. Bunun yanında; Twitter gibi 

Bloglar, Wikiler, Whatsapp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları ve Youtube gibi içerik 

paylaşım siteleri de çok sayıda kullanıcının üyesi durumunda bulunduğu geniş çaplı sosyal ağ 

platformları durumunda bulunmaktadır.  

Bilgiye erişme alanında 20. yüzyıl içinde başlayan ve günümüzde hızla devam eden teknolojik 

temelli değişim (Özkan, 2018) iletişim alanında da devam etmiş, zaman ve mekan birliği içinde 

yüz yüze gerçekleştirilen kişilerarası iletişim kapsamına günümüzde İnternet teknolojileri 

sayesinde bilgisayar aracılı iletişim de dahil olmuş durumdadır. Yeni medya araçları ile 

kullanıcılar arasında iletişim sağlayan teknik bir medya aracı olan İnternet’in (Eric, 2011) 

gelişmesi ve İnternet platformunda yer alan görsel, işitsel, hareketli her türlü veriye erişilmesini 

sağlayan sistem olarak kullanılan (Davis, 2008) Web teknolojisine bağlı olarak Web 2.0’ın 

ortaya çıkması ile sosyal ağlar günümüzde kullanılan şeklini almıştır (Roberts, Kraynak, 2008). 

Buna bağlı olarak da iletişim şekilleri değişim göstermiş, sosyal medya ve sosyal ağlar başlıca 

iletişim ortamları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bireylerin İnternet üzerinden bilgisayar ya 

da mobil destekli olarak iletişim kurmasına, etkileşime girmesine olanak tanıyan, Web tabanlı 

yazılımlara temellenen (Ryan, 2010) sosyal ağlar kullanıcı durumunda bulunan bireylerin 

özellikle kişilerarası iletişimlerini sanal ortamlarda yeniden şekillendirerek, keyifli zaman 

geçirebilecekleri ortamları da beraberinde getirmiş, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası 

durumuna gelmiştir.  
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Sosyal ağlarda iletişim şekillerinin ve özelliklerinin değişimi aynı zamanda bireylerin 

kişilerarası iletişimlerinde birbirlerine ne yönde davranışlar sergilemeleri gerektiğine ilişkin 

yönlendirmeler yapabilmekte ve bireylerin hayatlarını ne şekilde yaşayacaklarını da 

belirleyebilmektedir (Debrazanga, Hauseblas, 2010). Özellikle yeni teknolojik yapılar içinde 

yer alamadığı anda kendilerini var etme sorunu ile karşı karşıya kalan genç bireyler sosyal 

medya, sosyal ağ ortamlarını ilişki ve iletişimlerinde temel yönlendirici güç olarak 

belirleyebilmektedir (Varnalı, 2013). 

Sosyal ağlar artık insanların birbirleriyle kesintisiz iletişim ve etkileşim halinde olduğu sanal 

buluşma ortamlarına dönüşmüştür ve yüz yüze iletişim büyük ölçüde azalmıştır (Pea vd., 2012). 

Sosyal ağ ortamları iletişimde yeni bir dönem başlatsa da Web tabanlı teknolojilerin yüz yüze 

gerçekleştirilen kişilerarası ilişkilerin sonu olabileceği yorumları da yapılmaktadır (Chasombat, 

2019).  

Yeni medya, İnternet teknolojileri, sanal ortamlar, sosyal ağlar ve kişilerarası iletişim 

konusunda mevcut alan yazın incelendiğinde, İnternet teknolojisini kullanarak sanal ortamlarda 

kurulan kişilerarası iletişim konusunu inceleyen çalışmaların arttığı görülmektedir. Yurt içinde 

ve yurt dışında yapılmış olan konu ile ilgili bazı araştırma sonuçlarını aşağıdaki şekilde ifade 

edebiliriz; 

Al-Kaddam (Al-Kaddam, 2013) sosyal ağların öğrencilerin kişilerarası iletişimine etkisini 

incelediği araştırmasında sosyal ağ kullanımının başka bireyler ile iletişim kurmayı 

kolaylaştırdığını ancak aile içi kişilerarası iletişimi azalttığını ortaya çıkarmıştır. Araştırma 

sonuçlarında ayrıca genç yetişkinlerin aile kısıtlamasından kaçmak için sosyal ağlarda zaman 

geçirdikleri sonucuna da ulaşılmıştır. 

Sosyal ağ sitelerinin kişilerarası iletişim becerileri üzerinde etkilerinin incelendiği 

Chasombat’ın (Chasombat, 2014) gerçekleştirdiği araştırmada ise sosyal ağ kullanımının 

bireylerin kişilerarası iletişimlerine olumlu ve olumsuz yönde etkileri olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarında kullanıcıların ifade etmeyi seçtikleri düşünce ve 

duygularını tüm dünyadaki insanlara iletebilmesinin kişilerarası iletişime olumlu yönde bir 

katkı olduğu fakat sosyal ağlarda kurulan iletişimin sözlü olmayan ipuçları ve duygulardan 

(tepkilerden) yoksun durumda bulunmasının derin ve samimi kişilerarası iletişim kurmak ve 

sürdürmek için yetersizlik oluşturabileceği vurgulanmaktadır. 

Bala (Bala, 2014) araştırmasında iletişim olgusunun değişimi ile birlikte özellikle 21.yüzyılda 

kitleleri güçlendiren yeni bir sosyal düzenin ortaya çıktığını ancak sanal ortamlarda kurulan 

iletişimlerin özellikle aşk, aile bağları, samimiyet gibi sosyal etkileşim içeren kişilerarası 

iletişimleri zayıflattığını vurgulamaktadır. Sanal ortamlarda düşünce özgünlüğü ve yaratıcılığın 

azalmasının, iletişim kalitesini de olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanan araştırmada, 

sanal ağlarda kurulan iletişimlerin özellikle genç bireylerin gerçek hayatlarından farklı 

görünmelerine ve kendilerine yabancılaşmalarına neden olabileceği de vurgulanmaktadır. 
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Çalışır’ın (Çalışır, 2015) araştırmasında ise bireylerin sosyalleşmesi anlamında sosyal ağların 

ve sosyal medyanın sosyolojik açıdan dönüştürücü bir etkisi olduğu ifade edilmektedir. 

Araştırma sonuçlarına kullanıcıların sosyal medyayı yeni insanlar ile tanışmaktan daha çok 

hayatlarında var olan insanlarla olan ilişkilerini güçlendirmek için kullandıkları, bu yönüyle 

sosyal ağlarda gerçekleşen iletişimin, kişilerarası iletişimin bir uzantısı olduğunun ifade 

edilebileceği vurgulanmaktadır  

Vevere’nin (Vevere, 2015) araştırmasında 20. ve 21. yüzyıllarda teknolojide meydana gelen 

ilerlemelerin sosyal ağ gerçeğini yaratması ve böylelikle iletişim ve etkileşimin durum 

dinamiklerinin değişmesi vurgulanarak, dijitallik, yakınsaklık, hiperaktivite, etkileşim ve 

sanallığın yeni medya paradigmasının ayırt edici özellikleri olduğu olarak ifade edilmektedir. 

Çalışmada sosyal ağların bireylerin diğer bireylerin çevrimdışı durumları hakkında izlenim 

edinmesini sağladığı, kullanıcıların benlik sunumlarını nasıl gerçekleştireceğini şekillendirdiği 

ve bireylerin ilişkilerini sürdürme davranışlarını etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Gülçay’ın (Gülçay, 2016) araştırma sonuçlarında ise bireylerin sosyal medyaya bağlı olarak 

hayat tarzlarında meydana gelen ani değişimin beraberinde birçok bireysel ve toplumsal sorunu 

da ortaya çıkardığı, özellikle ebeveynlerin çocukları üzerindeki sosyal medya kontrolünün 

dikkate alınması gerektiğini vurgulanmaktadır. Araştırmada ayrıca bireylerin dünyadaki ve 

ülkelerindeki gelişmeleri izleyebilmeleri, farklı görüşleri değerlendirmeleri yönünden sosyal 

medyanın önemi de vurgulanmaktadır. 

Aishwarya ve Vinod’un (Aishwarya, Vinod, 2017) gerçekleştirdiği araştırma sosyal ağların bir 

günlük gibi işlev gördüğü günümüzde özel hayata ilişkin tüm bilgilerin bu ortamlarda 

sergilendiğini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma sonuçlarında sosyal ağlarda kurulan iletişimin 

bir bağımlılık haline geldiği ve yüz yüze iletişimlerde olması gereken gerçekliğin sanal 

dünyalarda kullanıcıların kendilerini sergilemek istedikleri şekillerde ortaya çıktığı ifade 

edilmektedir. Araştırma sonuçlarında ayrıca sanal ortamlarda iletişim içinde olmanın çağdaş 

bir dünyanın gereği olması ile birlikte çok fazla kullanımının kişilerarası iletişimi 

zayıflatabildiği, nesiller arasında kopukluğa yol açabileceği ortaya çıkarılmıştır  

Mpepo (Mpepo, 2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulgularında, günlük yaşamda 

eşler/çiftler arasında iletişimi ve desteği kolaylaştırdığı için sosyal medya kullanımının 

kişilerarası iletişime olumlu bir etkisi olduğu ifade edilirken, sosyal medya kullanımının aynı 

zamanda eşler/çiftler arasında yanlış anlaşılmalara, güven eksikliğine, sadakatsizliğe neden 

olabildiği, phubbing (insanların sosyal ve fiziksel olarak etkileşim içerisinde bulunduğu 

durumlarda, fiziksel olarak sosyal bağlam içerisinde yer alıp, zihinsel olarak mobil teknolojiler 

ile etkileşimi) (Yılmaz, 2013) davranışına ilişkin konularda ilişkinin bozulmasına yol açabildiği 

vurgulanmaktadır. 

Gjylbegaj ve Jararaa’nın (Gjylbegaj, Jararaa, 2018) gerçekleştirdikleri araştırmada gençlerin 

günümüzde duygularını ve sorunlarını sosyal medya alanlarında ifade ettiği ve sosyal medyanın 
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kişilerarası iletişimi olumlu yönden çok olumsuz olarak etkilediği vurgulanmaktadır. 

Araştırmada sosyal medya kullanımının tüm dünyadaki insanlarla bağlantı kurmak için yaralı 

bir araç olduğu fakat aynı zamanda gençlerin kişilerarası iletişimini büyük ölçüde yok ettiği, 

genç bireylerin genellikle olumsuz bir duygu yaşamamak için yüz yüze iletişim kurmayı tercih 

etmedikleri, kendilerini açmaktan utandıkları, iyi tanımadıkları kişilerle sanal dünyada 

kişilerarası iletişim kurmanın onları daha rahat hissettirdiği sonuçlarına da ulaşılmıştır. 

Bibi vd. (Bibi vd., 2018) gerçekleştirdikleri araştırmada geleneksel olarak yaşlı bireylerle 

konuşmanın zorluğunun artık çocukların mesajlarını sosyal medya aracılığıyla kolayca iletmesi 

sonucunda daha kolay hale geldiği sonucu ifade edilirken, özgüven sorunu yaşayan, içe dönük 

yapıya sahip bireylerin sosyal medya kullanımına daha fazla bağımlı hale gelme eğiliminde 

oldukları da ifade edilmektedir. Araştırma sonuçlarında günümüzde bireylerin diğer bireylerle 

etkileşime girmeye çok ilgi duymadığı ve bireylerin ilişkiyi başlatırken yaşayabilecekleri 

tedirginliklerini azaltmak için İnternet’e yöneldiği de vurgulanmaktadır. 

Parvez vd. (Parvez Vd., 2019) gerçekleştirdiği araştırmada ise sosyal ağların kullanımının yeni 

iletişim yolları ve yeni ilişki biçimleri yaratmasına rağmen genç bireylerin yüz yüze 

gerçekleşecek yüzleşmelerden kaçınmak amacı ile de sosyal ağlarda iletişim kurduğunu, sosyal 

medyanın sürekli kullanımının, insanların iletişim ve etkileşim kurma, ilişkilendirme, sürdürme 

ve geliştirme şeklini tehlikeye atabileceği ifade edilmektedir. 

 

IV. SONUÇ 

İletişim alanında meydana gelen gelişmeler, kullanılan bilgisayarlar ve cep telefonları 

üzerinden İnternet erişimi kolaylığı ve özellikle diğer bireyler ile bağlantı kurmak için 

kullanılan sosyal ağlar tüm dünya üzerinde yaşayan insanlara iletişim anlamında farklı biçimler 

ve içerikler getirmiş durumdadır. Özellikle kişilerarası iletişim kurmak, sosyalleşmek amacı ile 

kullanılan sosyal ağlar, bireylerin diğer bireylerle bağlantı içinde kalmasını sağlaması 

yönünden önem taşımaktadır (Marganski, Melander, 2015). Günümüz yaşamının yoğunluğu ve 

karmaşıklığı bağlamında sınırlı zamana sahip bireyler mevcut teknolojiler üzerinden sosyal 

ağlara kullanıcı olarak birbirleri ile iletişim kurmakta ve birbirlerinin hayatlarından haberdar 

olabilmektedir.  

Sosyal ağların kullanıcılarına anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video gönderimi ve anında 

görüntülü görüşme imkânı sağlayabilmesi, çok sayıda kişiye anında ulaşılabilirlik fırsatı 

vermesi kişilerarası iletişimde bir kısıt olarak görülebilen mekan ve zaman unsurlarını ortadan 

kaldırmış, bireylerin iletişim ve etkileşim biçimlerini çağın koşullarına entegre etmiştir. Tüm 

bu gelişmeler bireylerin kişilerarası iletişim kurmasını daha kolay ve çabuk duruma getirirken 

aynı zamanda beraberinde kurulan iletişimin içeriğine, mahremiyetine veya şekline ilişkin 

farklı değişim ve sorunları da beraberinde getirmiştir.  
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Bu çalışmada ele alınan, iletişim, kişilerarası iletişim ve İnternet, sosyal medya ve sosyal ağ 

kullanımı alanında son dönemde gerçekleştirilen araştırma sonuçları da göstermektedir ki; 

bireylerin sanal ortamlar içinde diğer bireyler ile kişilerarası iletişim kurmaları iletişim kurmayı 

kolaylaştırabilmekte, kullanıcıların ifade etmeyi seçtikleri düşünce ve duyguları tüm dünyadaki 

insanlara iletmelerini sağlayabilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca bireylerin 

sosyalleşmesi anlamında da sosyal ağların ve sosyal medyanın sosyolojik açıdan dönüştürücü 

bir etkisi olduğu, bireylerin çevrimdışı durumları hakkında izlenim edinilmesini sağladığı, 

kullanıcıların benlik sunumlarını nasıl gerçekleştireceğini şekillendirdiği, bireylerin dünyadaki 

ve ülkelerindeki gelişmeleri izleyebilmeleri, farklı görüşleri değerlendirmeleri yönünden sosyal 

medyanın önemi vurgulanmaktadır. Araştırma sonuçlarında sosyal medya kullanımının günlük 

yaşamda eşler/çiftler arasında iletişimi ve desteği kolaylaştırdığı için olumlu bir etkisi olduğu 

vurgulanırken, sosyal ağların kullanımının aile içi kişilerarası iletişimi azalttığını da ortaya 

çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarında ayrıca sosyal ağlarda kurulan iletişimin sözlü olmayan 

ipuçları ve duygulardan yoksun durumda bulunmasının derin ve samimi kişilerarası iletişim 

kurmak ve sürdürmek için yetersizlik oluşturabileceği vurgulanmakta ve özellikle aşk, aile 

bağları, samimiyet gibi sosyal etkileşim içeren kişilerarası iletişimi zayıflattığı da ortaya 

çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarında sanal ortamlarda düşünce özgünlüğü ve yaratıcılın 

azalmasının, iletişim kalitesinin de olumsuz yönde etkileyebileceği, sanal ağlarda kurulan 

iletişimin sonuçlarında özellikle genç bireylerin gerçek hayatlarından farklı görünmelerinin 

yabancılaşmaya neden olabileceği de vurgulanmaktadır. Araştırma sonuçlarında ayrıca sanal 

ortamlarda iletişim içinde olmanın çağdaş bir dünyanın gereği olması ile birlikte çok fazla 

kullanımının kişilerarası iletişimi zayıflatabildiği, özel hayata ilişkin mahremiyeti 

zedeleyebileceği ve nesiller arasında kopukluğa yol açabileceği ortaya çıkarılmıştır. 

Araştırmada sonuçlarında onları daha rahat hissettirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili 

son yıllarda gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında günümüzde bireylerin diğer insanlarla 

etkileşime girmeye çok ilgi duymadığını, ilişkiyi başlatırken yaşayabilecekleri tedirginliklerini 

azaltmak için İnternet’e yöneldiklerini ve sosyal medyanın sürekli veya aşırı kullanımının, 

insanların iletişim ve etkileşim kurma, kurulan iletişim ve etkileşimleri sürdürme ve 

geliştirmesini de tehlikeye atabileceği ifade edilmektedir. 

Bilişim teknolojileri üzerine temellenen sanal ortamların ve bu ortamların kullanımının 

bireylerin kişilerarası iletişimleri üzerinde olumlu yönde katkı ve etkileri bulunduğu gibi 

olumsuz bir takım etkileri de bulunmaktadır. Yeni medya araçları üzerinden gerçekleştirilen 

sanal ortamlardaki iletişimler var olduğu sürece kişilerarası iletişim, sosyal medya, sosyal ağlar 

alanındaki çalışmalara, sanal ortamlarda gerçekleştirilen iletişimin kişilerarası iletişim 

bağlamında değerlendirilmesini içeren çalışmalara olan ihtiyacın gerekliliği de sürecektir. 
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NEBÂTÎ ŞİİRİNİN KAYNAKLARI 

THE RESOURCES OF NEBATİ`S POEM 

 

Xedice İSGENDERLİ 

Doç.Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstisü, Azerbaycan, Bakü 

 

ÖZET 

Azerbaycan edebiyatının önemli şairlerinden biri de Seyyid Ebülkasim Nebâtî  olmuştur. 

Yaşadığı dönemden itibaren büyük ün kazanmıştır. Onun Türk (Azerbaycan) ve Farsça Divanı 

vardır. Onun eserlerinde halk edebiyatı geleneğinin ve Divan edebiyatının etkisi vardır. Nebâtî 

şiirinde tasavvuf da önemli yer içerir. Nimetullahî tarikatına intisap ederek, tarikatının 

öğretilerini yaymak için çevresine müritler toplamış olan şair, sûfî bir kimliğe sahiptir. Onun 

şiirlerinde aşık edebiyatının da büyük yeri vardır. Bu konudaki şiirleri Molla Penah Vakıf`in 

devamcısı gibi belirtilmektedir. Şiirleri akıcı ve ritmik olduğu için çok sevilmiş, bu şiirlerin 

çoğunlukla bestesi yapılmıştır. Onun eserlerinde halk edebiyatı, klasik edebiyat, aşık edebiyatı 

ve tasavuf edebiyatı aynı düzeyde yürütülmektedir. Tüm bunlar Nebati şiirinin kaynaklarının  

zenginliğini ispatlar.   

Bildiride, Nebâtî şiirinin ana kaynakları tespit edilerek incelenecektir. 

Anahtar Kelimer: Azerbaycan Edebiyatı, Nebâtî, Klasik Edebiyat, Aşık Edebiyatı, Tasavvuf.  

 

ABSTRACT 

Seyyid Abulkasim Nebâtî was one of the important poets of Azerbaijani literature. It has gained 

great reputation since the time he lived. It has the Turkish (Azerbaijan) and Persian Divan. Folk 

literature tradition and Divan literature have an influence on his works. Sufism also has an 

important place in Nebâtî`s poetry. The poet, who joined the Nimetullahî sect and gathered 

followers to spread the teachings of hes order, has a Sufi identity. The literature of love has a 

great place in her poems. Her poems on this subject are mentioned as the follower of Molla 

Penah Vakıf. Nebati`s poems were very popular because they were fluent and rhythmic, and 

these poems were mostly composed. Folk literature, classical literature, minstrel literature and 

Sufi literature are carried out at the same level in her works. All this proves the richness of the 

sources of Nebati`s poetry. 

The main sources of Nebati's poetry will be explored in the article. 

Keywords: Azerbaijani literature, Nebati, classical literature, minstrel literature, sufism. 
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GİRİŞ 

XIX. Yüzyılın özgün edebi şahsiyetlerinden Seyyid Ebulkasım Nebâtî'nin (1812-1873) eserleri, 

sadece İran'da değil, Doğu Anadolu ve Kafkasya'da olduğu kadar günümüz Azerbaycan 

Cumhuriyeti topraklarında da geniş bir popülerlik kazanmıştır. Şüphesiz bunun temel nedeni 

şairin özgün eserlerini bölgenin ana çalışma edebi dilleri olan Farsça ve Türkçe (Azerbaycanca) 

yazması ve böylece kendisine geniş bir okuyucu kitlesi sağlamasıydı. Öte yandan, çoğunlukla 

lirik türlerde yazılmasına ve görünüşe göre geleneksel motif ve imgeler kullanmasına rağmen, 

Nebâtî'nin eserleri dönemin son derece karmaşık ve çelişkili doğasını doğru bir şekilde yansıtır 

ve çağdaşların gönlünde yer bulabiliyordu. Üçüncüsü, Nebâtî'nin eserleri, hem klasik şiir hem 

de halk sanatının (aşık şiiri) en iyi geleneklerinin devamı ve gelişimi sayesinde, farklı dünya 

görüşlerine, entelektüel seviyelere ve sanatsal zevklere sahip insanların estetik ihtiyaçlarını 

karşılamıştır. Nitekim şair, bir yandan Fars şiiri Celaleddin Rumi, Hafiz Şirazi, Gasım Envar, 

Şah Nemetullah Veli, Saib Tebrizi, Türk şiirinin Nesimi, Nevai ve Fuzuli gibi ustadlarının, 

diğer yandan halk edebiyatı türlerinde yazan Yunus Emre, Şah Hatai, Abbas Tufarganlı, Molla 

Penah Vagif  gibi söz ustalarının sanatsal mirasından yaratıcı bir şekilde yararlanır ve 

eserlerinin çeşitli sosyal tabakalar arasında sadece yazılı olarak değil sözlü olarak da popüler 

olmasına ve ağızdan ağza aktarılmasına yol açar. Son olarak, Nebâtî'nin şiirinin popülaritesini 

belirleyen faktörlerden biri, eserlerinin hem klasik muğam hem de aşık müziğinin biçimleriyle 

yakından bağlantılı olan alışılmadık ritmikliği ve melodisidir. Nebâtî 'nin yarattığı metinlerin 

Azerbaycan'daki şarkıcı ve aşık repertuarında hala önemli bir yer tutması tesadüfi değildir, 

farklı şekillerde de icra edilmektedir. 

 

ARAŞTIRMA 

Elbette, Nebâtî'nin Azerbaycan'daki çalışmalarına duyulan ilginin nedenleri sadece 

yukarıdakilerle sınırlı değil, aynı zamanda şairin yaşam öyküsünün belirli yönleriyle de 

doğrudan ilgilidir. Böylelikle, İran'ın kuzeybatısındaki Garadağ eyaletindeki Üştibin köyünde 

göçebe sığır yetiştiriciliği yapan bir kabilenin temsilcisi olarak Nebâtî, kışı geçirmek için genç 

yaşta Muğan`a-şimdiki Azerbaycan'a gelir (Şairin lakabı “Hançoban”  mahlası da koyun 

yetiştiriciliği yaptığının bir göstergesidir).  Ancak Türkmençay Antlaşması'ndan (1828) sonra 

bu imkansız hale gelir ve şairin yaratıcılığına doğrudan yansıtılır. (“Ne oldu o Hançoban`a ki, 

bu kış Muğan'a gelmez..)  Ancak Nebâtî  Güney  Kafkasya'da bir çok yerleri ziyaret eder ve 

bunu şiirlerinde dile getirir. Örneğin, memleketi Üştibin`e ithaf ettiği şiirinde Nebâtî, Kafkaslar 

da dahil olmak üzere bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nde birçok şehir ve köyü ziyaret 

ettiğini yazar: 

“Görmüşəm həm Əskəranı, Qırçını, Ağdamları, 

Onların yanında bir sultanu xandır Üştibin. 
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Gəzmişəm Hindarxını, həm Bərdəni  seyr etmişəm,  

Hər biri bir çöl, vəli bir busitandır Üştibin... 

Bir-biri üstündə damlar, yaxşı ali köşklər, 

Bəs deyərsən Lənkaran, ya Salyandır Üştibin.” 

Araştırmalar, Nebâtî'nin Araz'ın kuzeyindeki topraklarla da akraba olduğunu gösterir. Böylece, 

Nebâtî'nin Erivan ve Nahçivan ile ticari ilişkileri olan ağabeyi Ordubad'ın ortağı Kerbelayı 

Sefer Üştibin`deyken Nebâtî'nin yeğeni Tutu Hanım ile evlenir ve bu evlilikten Nahçivan`ın 

aydın ve şairi Memmedtağı Sıdkı doğar. Nebâtî  daha sonra Ordubad'ı da ziyaret eder ve 

divanının bir kopyasını genç Sıdkı`ya hediye eder. Tanınmış Azerbaycanlı yazar M.S. 

Ordubadi, anılarında Nebâtî  ile annesi tarafından akraba olduğunu yazar. 

Nebâtî'nin Güney Kafkasya ile ilişkilerini gösteren gerçeklerden biri, XIX. Yüzyılın ikinci 

yarısında halk aşıklarının onun şerefine “Hançoban” adında bir destan yazmalarıdır. Ermenistan 

Cumhuriyeti Matinadaren kütüphanesinde Ermeni alfabesiyle Azerbaycanca yazılmış destanın 

el yazma bir nüshası saklanmaktadır. 

Azerbaycan'ın en popüler türkülerinden biri Nebâtî adıyla özdeşleştirilmiştir. O hüzünlü 

şarkının metni şöyledir: 

“Gedin deyin, Xançobana, 

Gəlməsin bu il Muğana. 

Muğan batıb nahaq qana!” 

İnsanlar bu sözlerle Türkmençay Antlaşması'nın yol açtığı tarihi adaletsizliği protesto eder ve 

sevgili şairiyle bağlarının kesilmesinin üzüntüsünü dile getirirler. 

Tüm bu faktörlerden dolayı Azerbaycan edebiyat biliminde Nebâtî'nin kişiliğine ve 

yaratıcılığına sürekli bir ilgi vardı, şairin şiir mirası üzerine çeşitli araştırmalar yapıldı, eserleri 

Bakü'de defalarca yayınlandı. 

Azerbaycan'da modern edebiyat tarihçiliğinin kurucusu Firudin bey Köçerli, geçen yüzyılın 

başında Rusça olarak yazılan “Literatura Azerbaydjanskix Tatar” kitabında ve “Rehber” 

dergisinde yayınlanan bir makalesinde Nebâtî `nin yaşamı ve çalışmalarından bahsetmiş, 

şiirlerinden örnekler vermiştir. Daha sonra 1925 yılında yayınlanan “Azerbaycan Edebiyatının 

Tarihi Materyalleri” adlı kitabının ikinci cildinde Nebâtî  hakkında daha detaylı bahsederek 

bilimsel biyografisini oluşturmaya çalışmıştır. 1935 yılında, Nebâtî'nin eserleri ilk kez Behlül 

Behçet`in önsözü, Hamid Araslı ve Mir Celal Paşayev'in mukaddimesiyle Bakü'de yayınlanmış 

ve bu, şair hakkındaki araştırmaların genişlemesine bir tür ivme kazandırmıştır. Bir yıl sonra, 

tanınmış Azerbaycanlı bilim adamı Salman Mümtaz'ın “Ebulkasım Nebâtî  Hakkındaki 

Düşüncelerim” başlıklı büyük ölçekli bir makalesi yayınlanır. Bu makalede Nebâtî'nin yaşamı 
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ve dünya görüşü hakkında çeşitli sonuçlar ortaya konulmuş ve seleflerinin bu konulardaki 

görüşlerini eleştirmiştir. Nebâtî'nin dünya görüşünün son derece karmaşık ve biraz çelişkili 

olduğuna dikkat çeken S. Mümtaz, bu konudaki sorulara net cevaplar vermenin zor olduğuna 

işaret eder ve bunu Nebâtî  ile ilgili yazılı kaynakların olmamasına bağlar. 

Profesör Feyzulla Gasımzade, Azerbaycan'da Nebâtî  mirasının araştırılması ve yayınlanması 

alanında önemli hizmetler vermiştir. Azerbaycan SSR İlimler Akademisi'nin 1945 yılında 

“Haberler” de yayınlanan “Seyyid Ebulkasım Nebâtî” adlı çalışmasında, şairin hayatı ve 

eseriyle ilgili tartışmalı noktaları netleştirmeye, Nebâtî`nin dünya görüşüne kaba bir 

sosyolojinin neden olduğu bazı çarpıklıkları gidermeye çalışır. 1958'de bilim adamı, tam bir 

girişle birlikte Nebâtî'nin “Seçilmiş Şiirlerini” yayınlar. 1967'de onun danışmanlığında 

Nebâtî'nin Azerbaycan'daki çalışmaları üzerine ilk tez - Refika Hamzayeva “Seyyid Ebulkasım 

Nebâtî'nin Hayatı ve Eseri” tezini savunur. (Daha sonra bu tezden yola çıkarak yazarın “Seyyid 

Ebulkasım Nebâtî ” kitabı yayınlanır). Tez, Azerbaycan'da Nebâtî  üzerine yapılan araştırmayı 

özetler, şairin doğum ve ölüm tarihi dahil olmak üzere biyografisine genel bir bakış sunar, 

eserlerini klasik üslup ve aşık şiiri biçimindeki eserlerini ve eserinin sanatsal özelliklerini analiz 

eder. 40 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, bu çalışmanın Nebâtî'nin hayatı ve 

yaratıcılığına dair nispeten eksiksiz bir çalışma olarak kaldığı belirtilmelidir. 

Aynı dönemde (1968), Nebâtî  mirasının akademik yayınlanması alanında önemli bir adım atılır 

ve şairin eserlerinin Azerbaycan dilinde daha eksiksiz bir baskısı merhum araştırmacı Ebülfazil 

Hüseyni tarafından yapılmıştır. Derleyici tarafından yazılan kapsamlı ve bilgilendirici giriş 

özellikle dikkati çeker. Burada, Nebâtî  mirasının konu sorunlarının yanı sıra, şairin dünya 

görüşünde Şiilik ve Sufizmin yeri hakkında ilginç fikirler öne sürülür. Söz konusu yayının, 

Nebâtî'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki çalışmalarının halen en eksiksiz baskısı olduğuna 

dikkat edilmelidir. Şairin, Cumhurbaşkanının emriyle 2004 yılında Latin harfleriyle basılan 

“Seçilmiş Eserleri”nin bu yayına dayanılarak hazırlanmış olması ve Doç.Dr. Zaman Askerli 

tarafından bir önsöz ile yayımlanmış olması tesadüfi değildir.  

Nebâtî 'nin çalışmaları üzerine bir başka tez bağımsızlık döneminde Azerbaycan'da yazılmıştır. 

Bu, Meti Bayramov'un “Nebâtî`nin Lirikası” konulu tezidir. Tezin ana konusu, şairin lirik 

ideolojik kaynaklarının yanı sıra gazellerinin anlambilim ve ritmiyle ilgili bazı düşünceler 

üzerinedir. Sovyet döneminin ideolojik kısıtlamaların ve akrabalarının yokluğunda yürütülen 

bu araştırmanın, Nebâtî `nin  yaratıcı kişiliğini anlamada ileri bir adım olması beklenebilir. 

Bununla birlikte, belirli metinlerin başarılı analiz örneklerini içermesine rağmen, tez, Nebâtî'nin 

mirasıyla ilgili bir dizi önemli soruya cevap vermedi. Bu sorulardan şairin sanatsal gelenekleri, 

dünya görüşü, dini ve felsefi görüşleri vb. henüz tam olarak çözülmemiş sorunları bir kenara 

bırakarak Nebâtî'nin eşsiz şiirlerine dikkati çekmek istiyoruz. Sonuçta, çoğu araştırmacı 

tarafından belirtilen Nebâtî  şiirinin olağanüstü cazibesi, büyüsü ve benzerliği şairin mezhebiyle 

değil, şiiriyle ilgilidir. Çoğunlukla geleneksel imgelerden dokunan ve belli sembollerle 

yoğrulan Nebâtî'nin şiirleri, nasıl oluyor da kendine özgü ruhu, bireysel, özgün üslubu ile ayırt 
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ediliyor? Sanatsal sistemin unsurları nasıl ve ne ölçüde bu eserde yer alır? Okuyucunun 

büyüleyici dinamiğini, Nebâtî  gazellerinin müthiş müziğini ve ritmini sağlamanın yolları 

nelerdir? Bu ve diğer sorulara eksiksiz bilimsel yanıtlar bulmak için, birkaç yıldır “Nebâtî'nin 

Yaratıcılığının Peotikası” isimli  doktora tezi üzerinde çalışıyoruz ve şairin şiirlerinin ideolojik 

ve estetik temelleri, Nebâtî  sanatında tekrar sistemi, kafiye ve redif gibi problemler üzerine 

yaptığımız araştırmanın sonuçlarını yayınladık. 

Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de Nebâtî`nin Farsça divanı ile ilgilidir. İranlı bilim 

adamı Hüseyin Memmadzade Sadık, Nebâtî 'nin eserleriyle ilgili uluslararası kongre vesilesiyle 

1993 yılında Tebriz'de şairin eserlerinin iki cildini yayınladığı bilinir. Bu yayının ikinci cildi 

Nebâtî 'nin Farsça divanını kapsamaktadır. Ancak, bu yayından bu yana neredeyse yirmi yıl 

geçmiş olmasına rağmen, şairin sanatsal mirasının bu önemli kısmı incelenmemiştir ve İran'ın 

kendisinde bile böyle bir divan üzerine kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Dahası, bazı 

araştırmacılar, Nebâtî'nin Farsça eserlerinin tamamen geleneksel bir tarzda olduğunu ve 

benzersiz bir asil sanatsal karaktere sahip olduğunu öne sürdüler. Ancak gözlemler şairin 

yazarlık kişiliğini Türkçe eserlerinde olduğu gibi canlı bir şekilde ifade ettiğini göstermektedir. 

Bu nedenle, şairin Farsça eserlerini Nebâtî  şiirinin karmaşık araştırma sürecine dahil ettik ve 

Farsça gazellerinin anlamsal yapısını, şiirsel özelliklerini, sanatsal hitabı ve sanatsal sorunun 

işlevleri vb. hakkında makaleler yayınladık. 

 

SONUÇ 

Azerbaycan'da Seyyid Ebulkasım Nebâtî'nin eserlerinin incelenmesi ve yayınlanması üzerine 

yapılan bu incelemeden, edebi kişiliğinin İran'ın ülkemizle olan kültürel ve manevi ilişkilerinde 

özel bir yeri olduğu ve hatta Sovyet döneminde de bu misyonu yerine getirmeye devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Bu, şiirsel kelimenin sınır tanımadığını bir kez daha doğrular. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme eğiliminin belirlemesine 

yönelik geçerlilik ve güvenirlik yeterliliği olan bir ölçme aracı geliştirilmektir. Üniversite 

Öğrencileri İçin Akademik Erteleme Ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışması için, uygun 

örneklem yöntemi araştırma modeli olarak kullanılmış olup 116’sı (%36.5) erkek, 201’i (63. 2) 

kadın olmak üzere 317 üniversite öğrencisi araştırmanın grubunu oluşturmuştur. Toplanan 

verilerin ön koşul analizlerinden sonra, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile yapı geçerliliği 

işlemine geçilmiştir. AFA analizinde, öncelikli olarak Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

Testi sonuçlarına bakılarak analizin örneklem yeterliliği değerlendirilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda elde edilen Kaise-Meyer-Olkin (KMO) = .91 ve Barlett Testi sonucu χ2=2293.89 

(p< .01) olarak bulunmuştur. Kesme noktası olarak .35 olarak belirlendiği AFA sonuçlarına 

göre, ölçeğin üç boyutlu bir yapısının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, boyutların öz değerleri ve 

yamaç eğilim grafiği incelerek de üç boyutlu yapıdaki kararlılık görülmüştür. Ölçeğin, yapı 

geçerliğine ilişkin, yapılan faktör analizinde, üç faktör boyutunu ölçebilecek özellikte faktör 

yükü .43 ile .81 arasında değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen boyutlar, duygusal akademik 

ertelemeye ait varyansın, % 57.1’ ini açıkladığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın geçerlik 

çalışmasından sonra, ölçeğin üç boyutlu yapısının güvenirlik analizine geçilmiştir. Analiz 

sonucunda; ölçeğin birinci boyutu için .85, ikinci boyutu için .88 ve üçüncü boyutu için .80 iç 

tutarlık katsayılar bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin tamamı için iç tutarlılık katsayısının .83 olduğu 

belirlenmiştir. Analizlerin sonrasında, akademik erteleme davranışını ölçme yeterliliği olan, bir 

ölçeğin oluşturulduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Erteleme, Akademik Erteleme Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to develop a measurement tool that has validity and reliability to determine 

the academic procrastination tendency of university students. The study group for the validity 

and reliability study of the Academic Procrastination Scale for University Students consisted 
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of a total of 317 university students, including 116 (36.5%) males and 201 (63.2) females, which 

were selected using the convenience sampling method. After doing necessary analyses of the 

collected data, explanatory factor analysis (EFA) was conducted for construct validity. In EFA 

analysis, primarily, the adequacy of the sampling was evaluated by examining the Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) and the Bartlett test results. As a result of the analysis, Kaise-Meyer-Olkin 

(KMO) value was .91 and the Bartlett test value was χ2 = 2293.89 (p <.01). According to the 

results of the EFA, it was determined that the cutoff point was .35 and that the scale had a three-

factor structure. In addition, the eigenvalues and the scree plot of the factors indicated the 

stability of the three-factor structure. Also, the factor analysis regarding the construct validity 

of the scale revealed that the factor load that could measure the three-factor structure ranged 

between .43 and .81. The factors obtained explained 57.1% of the variance of emotional 

academic procrastination. After the validity study, the reliability analysis of the three-factor 

structure of the scale was initiated. As a result of the analysis, internal consistency coefficients 

were found as .85 for the first sub-dimension, .88 for the second sub-dimension, and .80 for the 

third sub-dimension of the scale. Moreover, the internal consistency coefficient for the overall 

scale was determined to be .83. As a result of the analyses, it can be said that a scale that can 

measure academic procrastination behavior adequately has been developed in the study. 

Keywords: Procrastination, Academic Procrastination Scale, Validity, Reliability  

 

GİRİŞ 

Ertelemenin bir türü olan akademik erteleme, öğrencinin akademik anlamdaki herhangi bir 

göreve başlama veya görevi bitirmeyle ilgili bir program yapmasına rağmen, program ya da 

planlamaya uyamamasıdır (Sepehrian, 2012). Lay (1986), öğrencilerin ödev, proje veya sınav 

hazırlığı gibi akademik sorumluklarını ertelemesini, gerçekçi bir neden olmadan yaptıklarını 

belirtmektedir. Akademik erteleme davranışı yüksek olan bireylerin, planlar ile planlara 

uymaları arasında tutarsızlık bulunmaktadır (Kandemir, 2014; Zarrin, Gracia ve Paixão, 2020). 

Hen ve Goroshit’a (2012) göre akademik erteleme, öğrencilerin akademik başarısı için bir engel 

teşkil etmektedir. Akademik erteleme ve başarı performansı arasındaki ilişkileri araştıran 

çalışmaların değerlendirildiği bir meta-analiz araştırmasında (Rozental ve Carlbring, 2014) 

erteleme ile akademik başarı performansı arasında güçlü bir ilişki dikkat çekmektedir.  Kim ve 

Seo (2015) de benzer bir şekilde, akademik ertlemenin öğrencinin var olan öğrenme 

potansiyelini ve akademik başarısını etkilediğini belirtmektedir. McCown ve Johnson (1991) 

akademik erteleme davranışının öğrencilerin devamsızlık ve okulu terk davranışları açısından 

bir neden oluşturabileceğini düşünmektedir. Verilen bilgilere göre ertelemenin sonucu olarak 

gelişen akademik başarısızlık ve okul devamsızlığı, öğrencilerin okul terkini yapmasında aracı 

olabilir. Burka ve Yuen (2008), erteleyenlerin kendilerine yönelik değerlerini, başarısızlıklarına 

ve başarılarına göre belirlediklerini ileri sürmüştür. Dolayısıyla erteleme davranışı ile gelişen 
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başarısızlık öğrencilerin kendilerini değersiz olarak algılamasına da neden olacaktır. Bir meslek 

için akademik gelişimlerini ve sorumluluklarını başarmak zorunda olan üniversite öğrencileri 

arasında bu davranışın oldukça yaygın olduğu araştırmalarda görülmektedir (Abdi Zarrin ve 

Gracia, 2020).  Ellis ve Knaus (1977) akademik ertelemenin öğrenciler arasındaki yaygınlığına 

yönelik araştırmasında, öğrencilerin %70’inin bu davranışı yaptığını bulmuştur. Uzun Özer’in 

(2009) yaptığı araştırmada ise, öğrencilerin yaklaşık %54’ü bu davranışı yapmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalara göre akademik erteleme davranışı, özellikleri, sonuçları ve yaygınlığı 

açısından oldukça önemli bir konu olduğu söylenebilir. Bu yüzden, akademik ertelemenin tam 

anlamıyla anlaşılması, davranışın olumsuz etkilerine karşı önleyici ve iyileştirici müdahaleler 

açısından oldukça değerli olabilir. Buna göre, öğrencilerin akademik erteleme davranışını 

tanımlamaya yönelik geçerlik ve güvenirlik puanları yüksek bir ölçme aracına ihtiyaç olduğu 

düşünülmekte ve araştırmanın amacını bu ihtiyaç oluşturmaktadır.    

 

YÖNTEM  

Araştırma Grubu 

Üniversite öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı geliştirmek için yapılan bu araştırmada,  Kırıkkale Üniversite Eğitim Fakültesinde 

öğrenim gören 317 öğrenciden toplanan veriler kullanılmıştır. Araştırma grubunda olan 

öğrencilerden 116 (%36.5)’sı erkek, 201 (63. 2)’i kadındır. Aynı zamanda, araştırma 

grubundaki öğrencilerin 58 (%18,2)’i birinci sınıf, 125 (%39.3)’i ikinci sınıf, 50 (%15.7)’si 

üçüncü sınıf ve 85 (26.7)’i dördüncü sınıf öğrencileridir.    

 

Veri Toplama Araçları 

Akademik Erteleme Ölçeği-Uzman Formu: Akademik Erteleme Ölçeği’nin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasında, erteleme ve akademik erteleme alan yazın çalışmaları incelenerek 20 

maddelik bu form oluşturulmuştur. Oluşturulan bu form, eğitim psikolojisi ve psikolojik 

danışma alanında çalışan 5 uzmana, maddeleri değerlendirmeleri ve puanlamaları için 

gönderilmiştir. Uzmanlardan gelen değerlendirmeler sonucunda 1 madde, değerlendirme 

sürecinde ölçme yeterliliğinin olamayacağı gerekçesiyle ölçekten çıkartılmıştır.  

Akademik Erteleme Ölçeği -Uygulama Formu: Akademik erteleme ölçeğinin geçerlik ve 

güvenirlik çalışması sürecinde araştırma grubundan veri toplamak için uzmanların 

değerlendirmelerinden sonra, bu uygulama formu geliştirilmiştir.  

Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analize Hazırlanması 

Araştırma grubundan veri toplama sürecine geçilmeden önce, araştırma ve araştırmanın 

amaçlarıdan öğrencilere söz edilmiş ve daha sonra örnek bir uygulama öğrencilerle birlikte 
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yapılmıştır. Bu açıklamalardan sonra veriler çalışma grubundan toplanmıştır. Verilerin 

analizine geçmeden önce, araştırma verisinde yer alabilecek ve araştırma sonucunu 

etkileyebilecek olası, kayıp değerler, aykırı ve uç değerler öncelikli olarak değerlendirilmiştir. 

Bu işlemden sonra, her bir öğrencinin Z değerleri test edilmiş ve 16 veriye ait uç değer olduğu 

bulunmuş, bu veriler araştırmanın veri setinden çıkarılmıştır. Verilerin normallik dağılımları 

incelendiğinde, normallik testi olarak bilinen Kolmogorov-Smirnow testi sonucunun .07 

olduğu, diğer bir normallik testi olan Shapiro-Wilk testi sonucunun ise, .52 olduğu 

görülmektedir. Her iki test sonuçlarının p> .05’ten büyük olduğu için, verilerin normal dağıldığı 

Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk’ün (2012) değerlendirmeleri açısından 

söylenebilmektedir.    

 

BULGULAR 

Araştırmada, verilerin analize hazırlanması, normallik ve diğer sayıltıların yapılmasından 

sonra, açımlayıcı faktör analizine geçilmiştir. Akademik erteleme ölçeğinin geçerlik 

çalışmasında ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin 

örneklem grubuna uygunluğu .01 düzeyinde Kaise-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Testleri 

uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen Kaise-Meyer-Olkin (KMO) = .91 ve 

Barlett Testi sonucu χ2=2293.89 (p< .00) olarak bulunmuştur. KMO değerinin yüksek olması, 

her bir değişkenin, ölçekteki diğer değişkenler tarafından mükemmel bir şekilde tahmin 

edilmesine katkı sağlayacağı anlamına gelir ve elde edilen değerin .90 dan büyük olması 

örneklem büyüklüğünün mükemmel olması demektir (Sharma, 1996).  Bu iki testten elde edilen 

veriler açımlayıcı faktör analizi yapabilmek için verilerin uygun olduğunu göstermektedir. 

Daha sonra, verilere faktör analizi yapıldı. Analizde, madde yük değerleri .40 olarak belirlendi. 

Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin kaç faktörlü olabileceğine ilişkin öz değerler incelenir. Öz 

değerler incelenirken 1’in üstünde olan öz değerler dikkate alınır (Çokluk ve diğ., 2012). Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde, 1’in üstünde üç yapının yani faktörün olduğu görülmüştür. Elde 

edilen faktör yapılarını daha net görme amacıyla Cattel’in “screeplot” testi (Kline, 1994) 

yapılarak maksimum anlamlı faktör sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki Şekil 1 elde edilmiştir. 

 

Şekil 1. Akademik erteleme ölçeği Scree Plot grafiği 
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Şekil 1. incelendiğinde, ölçeğin üç farklı boyutunun ve kırılma noktasının olduğu 

görülmektedir. Tabachnick ve Fidel’e (2001) göre, “bağımsızlık, yorumlamada açıklık ve 

anlamlılık” sağlamak amacıyla bir eksen döndürmesi (rotation) yapılması gerekmektedir. Aynı 

zamanda, hangi maddenin hangi faktörde yer alacağının kararı verilmesi için döndürme 

yapılması gerekmektedir. Faktörler birbiriyle ilişkisiz olması durumlarında dik döndürme 

yapılacağından (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2005) dik döndürme yöntemi tercih 

edilmiştir. Bu amaçla, dik döndürme (varimax) tekniği ile açımlayıcı (exploratory) faktör 

analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır.  Faktör yük değerleri .40’ın altında olan 5 madde analiz dışında tutulmuştur. 

 

Tablo 1  

Akademik Erteleme Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler ve 

Madeler 

Öz Değerler Açıklanan 

Varyans 

Faktör Yük 

Değerleri 

Ortak Varyans 

Değerleri 

Faktör 1: 

Maddeler  

5.63 37.224 

m18   .73 .68 

m15   .72 .45 

m14   .71 .69 

m19   .67 .54 

m6   .66 .70 

m12   .66 .52 

Faktör 2: 

Maddeler 

1.79 11.92   

m7   .81 .66 

m9   .76 .62 

m1   .65 .55 

m13   .63 .48 

Faktör 3: 

Maddeler 

1.11 8.76   

m10   .79 .71 

m3   .70 .58 

m5   .61 .59 

m8   .43 46 

Toplam  57.91   
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Ölçeğin, yapı geçerliğine ilişkin, yapılan faktör analizinde, üç faktör boyutunu ölçebilecek 

özellikte faktör yükü .43 ile .81 arasında değiştiği görülmektedir. Elde edilen boyutlar, duygusal 

akademik ertelemeye ait varyansın, % 57.1’ ini açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bu uygulamadan 

sonra belirlenen faktörler, literatür ve faktör yapılara dikkate alınarak isimlendirilmiştir. 

Faktörler sırasıyla; “işlevsel olmayan erteleme” “işlevsel çalışma” ve “ara verme” olarak 

isimlendirilmiştir. Ölçeğin, işlevsel olmayan ereteleme boyutunda; 18, 15, 14, 19, 6 ve 12. 

maddeler bulunmakta; işlevsel çalışma boyutunda, 7, 9, 1 ve 13.  maddeler bulunmakta; Ara 

verme boyutunda, 10, 3, 5 ve 8. maddeler bulunmaktadır.  

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucundaki üç faktörlü yapının güvenirlik değerlerini incelemek 

için Cronbach alfa iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Bu analiz sonrasında, iç tutarlılık katsayısının 

ölçeğin birinci faktörü (işlevsel olmayan erteleme) için .86, ikinci faktörü (işlevsel çalışma) için 

.85 ve üçüncü faktör (ara verme) için .81 olduğu bulunmuştur. Yapılan analiz sonuç değerlerine 

göre, Akademik Erteleme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışını belirlemek için hazırlanan Akademik 

Erteleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda, üç boyutlu bir ölçek yapısına 

ulaşılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizine göre belirlenen üç boyutlu yapının, iç tutarlık analizi 

ile güvenilirliği sağtanmıştır. Alan yazına bakıldığında, araştırmada ortaya çıkan yapıyı 

destekleyen başka ölçeklere rastlanmamıştır. Fakat, ölçeğin bazı boyutlarının başka ölçeklerle 

aynı yapıyı ölçtüğü görülmüştür (Aitken, 1982; Kandemir ve Palancı, 2014). Alan yazında, 

Aitken (1982) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği’nin yaygın bir şekilde 

kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçek aynı zamanda, Balkıs (2007) tarafından Türkçeye 

uyarlanmıştır. Ölçeğin tek boyutlu bir yapısı olduğu ve bu yapının işlevsel olmayan bir 

ertelemeyi belirlemek için hazırlandığı ölçeğin maddelerinden anlaşılmaktadır. Kandemir ve 

Palancı (2014) tarafından geliştirilen bir ölçek ise, öğrencilerin işlevsel akademik erteleme 

davranışını belirlemeye yönelik olduğu görülmüştür. Akademik Erteleme Ölçeği’nin geçerlik 

ve güvenirlik araştırmasında ulaşılan bu yapının farklı bir veri setinde doğrulanıp 

doğrulanmadığının, Doğrulayıcı Faktör Analizi ile saptanması gerekmektedir. Aynı zamanda 

ölçeğin ilgili yapısının başka ölçeklerle korelasyonlarının kriter geçerliliği açısından 

değerlendirilmesi gerekmektedir.   
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik öz yeterlik inancının beş faktör kişilik 

ve benlik saygısı ile yordanma düzeyini belirlemeye çalışmaktır. İlişkisel tarama modeli ile 

yapılan araştırmanın grubunu 410 üniversite öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin 145’i erkek ve 265’i kadın öğrencidir. Araştırmada veri toplamak için, Kandemir 

ve Özbay (2012) tarafından geliştirilen Akademik Öz Yeterlik Ölçeği; Bacanlı, İlhan ve Aslan 

(2005) tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ve Rosenberg (1965) tarafından 

geliştirilen ve Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanan Benlik Saygısı Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmanın temel analizlerinden önce normallik ve yeterlilik analizleri 

sağlanmış daha sonra, araştırmanın analizlerine geçilmiştir. Araştırmada akademik öz yeterlik 

inançlarının yordanmasında hiyerarşik regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda ilk adımda analize giren, beş faktör kişilik modellerinin, öğrencilerin akademik öz 

yeterlik inancını yordadığı bulunmuştur (F=10.29, t= 4,157, p < .01). Öğrencilerin akademik 

öz yeterlik inancı puanlarının .21’i beş faktör kişilik özelliklerinden kaynaklandığı araştırmada 

belirlenmiştir. Birinci adımda modele giren nevrotik kişilik özelliklerinin β=-.15, p< .05; 

deneyime açıklık kişilik özelliklerinin β=.36, p< .01 ve sorumluluk kişilik özelliğinin β=.23, p< 

.01 düzeyinde modele anlamlı katkı sağlamıştır. İkinci adımda modele giren, benlik saygısının 

modele anlamlı düzeyde özgün katkısının olduğu bulunmuştur. (F =9.32, t=3.74, p < .01)  

Analiz sonucu incelendiğinde, öğrencilerin akademik öz yeterlik inancı puanlarının .7’si benlik 

saygısından kaynaklandığı görülmektedir. Araştırmanın bulguları, alan yazındaki bazı 

araştırmaların bulguları karşılaştırılmış, araştırma sonuçları bağlamında araştırmacılara öneriler 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akademik Öz Yeterlik, Beş Faktör Kişilik, Öz Saygı. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the level by which five-factor personality traits and self-esteem 

predicted academic self-efficacy beliefs of university students. The group of the study, which 
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used the correlational survey model, consisted of 410 university students, including 145 males 

and 265 females. Data were collected using the Academic Self-Efficacy Scale developed by 

Kandemir and Özbay (2012), the Adjective-Based Personality Test developed by Bacanlı, 

İlhan, and Aslan (2005), and the Self-Esteem Scale developed by Rosenberg (1965) and adapted 

into Turkish by Çuhadaroğlu (1986). Before the basic analyses of the study, normality and 

capability analyses were carried out. The hierarchical regression analysis method was employed 

in the study to predict academic self-efficacy beliefs. As a result of the study, it was found that 

the five-factor personality models, which were involved in the analysis in the first step, 

predicted students' academic self-efficacy beliefs (F = 10.29, t = 4.157, p <.01). It was 

determined in the study that .21 of the students' academic self-efficacy beliefs came from their 

five-factor personality traits. The personality traits involved in the model in the first step were 

found to contribute to the model significantly as follows: neurotic personality traits, β = -. 15, 

p <.05; openness to experience, β = .36, p <.01; and responsibility, β = .23, p <.01. It was found 

that self-esteem involved in the model in the second step had a significant original contribution 

to the model (F = 9.32, t = 3.74, p <.01). The results of the analyses indicated that .7 of the 

students' academic self-efficacy belief scores came from self-esteem. The findings of the 

current study and the studies in the literature were compared, and some recommendations were 

made to researchers in line with the research results. 

Keywords: Academic Self-Efficacy, Five-Factor Personality, Self Esteem, 

 

GİRİŞ 

Öz yeterlik inancı, bireyin zorlu durumlarla başa çıkabilmek için gerekli olan davranışları 

yapabilme düzeylerine ilişkin inançlarıdır (Bandura, 1982). Leithwood (2007) ise, bir kişinin 

belirlenen amaca ulaşmada ihtiyaç duyulan becerilere olan inançları olarak öz yeterlik inancını 

değerlendirmiştir. Bandura’ya (1997) göre öz yeterlik inancının başarıyı yönelik olarak önemli 

katkıları bulunmakta ve farklı yaşam alanlarına göre boyutlanmaktadır. Bu boyutlardan birisi 

öğrencilerin akademik yaşamlarının içinde değerlendirilen akademik öz yeterlik inancıdır 

(Zimmerman, 1995). Akademik öz yeterlik, bireylerin başarıyı ulaşması için, çabalarına yön 

veren yetenek ve becerilerine ilişkin inançlarıdır (Srios, 2004). Zimmerman (1995) ise, bir 

öğrencinin akademik bir görevi başarıyla tamamlayabilmesi için sahip olduğu becerilerine 

yönelik inancı olarak akademik öz yeterliliği değerlendirmektedir. Usher ve Pajares’a (2008) 

göre, öz yeterlik inançları bireyin seçimlerini, zorluklarla mücadele düzeyini, başarılarını 

muhtemelen yaşayacağı kaygı düzeyi ya da daha pek çok konuda belirleyici bir faktör olarak 

görmektedir. Sirios (2004), akademik öz yeterlik inancı özellikle öğrencilerin akademik 

performansı açısından önemli bir değişken olduğunu belirtmektedir. Multon, Beown ve Lent 

(1991) akademik öz eyeterliliğin öğrencilerin akademik başarılarının çok güçlü bir yordayıcı 
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olduğunu gösteren meta-analiz çalışmasında, bu inancın akademik başarının %14 düzeyinde 

yordayıcı olduğunu raporlamıştır.  

Akademik öz yeterlik inançlarının hangi yapılardan etkilediğini belirlemeye çalışan 

araştırmacılardan Fosse, Buch, Säfvenbom ve Martinusse (2015), öz eyeterliğin kişilik 

yapılarıyla ilişkili olabileceğini belirtmektedir. Kişilik, bireyleri diğer kişilerden farklılaştıran, 

belirli bir uyuma sahip, duygu, düşünce ve kalıplaşmış tutumları da kapsayan, iç ve dış 

özellikler toplamıdır (Cüceloğlu, 1996). Eysenck’e (1956) göre, kişilik farklı etmenlerlerin bir 

araya gelmesi oluşan bir yapıdır.  Cattell (1956) de benzer bir şekilde kişiliğin farklı 

yapılarından oluşabileceğini belirterek, kişiliğin beş temel özellik barındırdığını raporlamıştır. 

Beş faktör kişilik modeli başlığında bu yapılar Cattell (1956) tarafından düzenlenmiştir. Beş 

faktör modeli; dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık 

boyutları kapsamaktadır (Burger, 2006). Fosse ve arkadaşları (2005) kişiliğin bu yapılarının 

akademik öz yeterlik inançlarını açıklayan önemli bir yapı olduğu belirtmektedir.  Araştırmanın 

diğer bir değişkeni olarak benlik sayısı, kişinin kendini genel olarak değerli hissetmesidir 

(Rosenberg, 1965). Brooks (2004) ise, kişinin kendisini yetenekli, başarılı ve değerli birey 

olarak kendini algılamasıdır. Lane, Lane ve Kyprianou (2004), benlik saygısı ve öz yeterlik 

inançlarının birbirlerini pozitif yönde etkileyen ikili yapı olduğunu belirtmektedir.  

Bu değerlendirmeler bağlamında, akademik öz yeterlik inancının öğrecilerin akademik 

yaşamları için oldukça önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu yapının, öğrencilerin hangi 

özelliklerinden kaynaklandığının belirlenmesinin öz yeterlik güçlendirilmesi açısınıdan 

oldukça değerli bir bilgi olabilir. Alan yazında, kişilik yapılarının ve benlik saygısının akademik 

öz yeterlik inancı ile ilişkili olabileceği yukarıda belirtilmiştir. Bu araştırmada, beş faktör kişilik 

yapılarının ve benlik saygısının regresyon modeli içinde birlikte, akademik öz yeterliliği 

yordayıp yordamadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının, akademik öz 

yeterlik inancını kaynaklarının açıklanmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.    

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Öğrencilerin akademik öz yeterlik inanaçlarının beş faktör kişilik modeli ve benlik saygısı ile 

incelendiği araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2013), en az iki 

değişken arasındaki birlikte değişim derecesini belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modelinin 

kullanılabilecek olduğunu belirtmektedir. Yapılan bu araştırmada en az üç değişken arasındaki 

değişim miktarları incelendiğinden, araştırmanın modelinin ileişkisel araştırma modeli olduğu 

düşünülmektedir.  
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Çalışma Grubu 

Araştırma 410 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrenciler, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında eğitim gören 

öğrencileridir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 148 (%36)’i erkek ve 267 (%64)’si kız 

öğrencidir. Aynı zamanda, öğrencilerin 100 (% 24)’ü 1. sınıf; 145(% 35) ’i 2. sınıf; 74 (% 18)’ü 

3. sınıf ve 96 (%23)’sı 4. sınıf öğrencileridir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Akademik Öz Yeterlik Ölçeği: Kandemir ve Özbay (2012) tarafından geliştirilen Akademik Öz 

Yeterlik Ölçeği, öğrencilerin akademik yaşantılarına yönelik öz yeterlik inançlarını belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile dört farklı yapısı bulunan ölçeğin 

aynı zamanda, toplam puan üzerinden değerlendirilebileceği belirtilmiştir. AFA ile yapısı 

belirlenen ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile doğrulanmıştır. DFA sonucunda uyum 

indekslerinin GFI=.90, RMSEA=.073, CFI=.97 ve AGFI= .87 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin iç 

tutarlılık güvenirllik katsayısının ölçeğin tamamı için ise .91 olduğu raporlanmıştır.  

Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi: Benet-Martinez ve John (1998) tarafından bireylerin kişilik 

yapılarını belirlemek amacıyla geliştirilen öçek, Bacanlı, İlhan ve Aslan (2005) tarafından 

Türkçeye uyarlanmıştır. AFA sonucunda, Beş faktör Kişilik Modeline uygun bir şekilde 5 temel 

yapısı (dışa dönüklük, duygusal dengesizlik/nevrotiklik, yumuşak başlılık/uyumluluk 

sorumluluk ve deneyime açıklık) belirlenen ölçeğin, DFA uyum iyiliği indeksleri sonuçları ise 

χ2/sd (1397/584)=2.39, RMSEA= .06, CFI= .82, TLI= .79 olarak bulunmuştur. Öçeğin 

boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, .78 ile .84 arasında değiştiği, test tekrar test 

katsıları açısından incelendiğinde boyutlar arasındaki korelasyonun .71 ile .86 arasında olduğu 

raporlanmıştır.  

Benlik Saygısı Ölçeği: Rosenberg (1965) tarafından bireylerin benlik sayısını ölçmek amacıyla 

geliştirilmiş olan ölçeğin Türkçeye uyarlanması Demirtaş ve Dönmez (2006) tarafından 

yapılmıştır. Ölçek, 10 maddeden oluşan dörtlü likert tipine sahiptir. Beş maddesi ters 

puanlanması gereken ölçeğe, Çuhadaroğlu (1986) tarafından test tekrar test güvenilirliği 

uygulanmış ve uygulama sonucunda .89 olarak güvenirlik katsayısı belirlenmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, üniversite öğrencilerinin akademik öz yeterlik inancının beş faktör kişilik ve 

benlik saygısı ile yordanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, hiyerarşik çoklu regresyon analizi 

yapılmıştır. Hiyerarşik çoklu regresyon analizi, bağımsız değişkenlerin yordanan değişken 

üzerindeki etkilerinin incelenmektedir. Hiyerarşik çoklu regresyon analizinde bağımsız 

değişkenler belli kuramsal yapılar dikkate alınarak  analize bloklar halinde alınırlar 
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(Tabachnick ve Fidell, 2001). Araştırma verisinde yer alabilecek ve araştırma sonucunu 

etkileyebilecek olası aykırı ve uç değerler öncelikle tespit edilmeye çalışılmıştır.  SPSS  paket 

programına girilen 410 öğrenciye ait verilerin, frekans dağılımları incelenmiştir. Daha sonra 

her bir öğrencinin Mahalanobis uzaklıklarına bakılmış, 0.05 anlamlılık düzeyi için ilgili 

regresyon modelindeki bağımsız değişken sayısına karşılık gelen chi -square tablo değerinin 

üzerinde olan, Mahalanobis değerine sahip olan 1 öğrenciye ait veriler (veri numarası;141)  veri 

dosyasından çıkartılmıştır. Hem bu yöntemle hem de her bir öğrencinin Z değerlerine bakılarak 

(+3 ve -3 aralığı dışında kalan)uç değerler (outliers) temizlenmiş ve veri dosyası yeniden 

kaydedilmiştir. Bu incelemeler sonrasında, veride gerek tek boyutlu(univairate) gerekse çok 

boyutlu olarak (multivariate) uç ve aykırı değerin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Regresyon analizlerinin ön koşulu, ikili ve çoklu değişkenliğin olmamasıdır (Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012). Yordayıcı değişkenlerin ikisi arasında mükemmele yakın 

bir ilişki olduğunda birlikte değişkenliğe, ikiden çok yordayan değişken arasında mükemmele 

yakın bir ilişki olduğunda ise çoklu değişkenliğe işaret eder. Bağımsız değişkenler arasında .80 

üzerindeki korelasyon çoklu bağlantı sorunun göstergesidir (Büyüköztürk, 2011). İkili ve çoklu 

değişkenliğin olup olmadığını anlamak için, korelasyon analiz sonucunu gösteren tablo yeniden 

incelenmiştir. Buna göre, değişkenler arasında .80 üzeri bir korelasyon katsayısı olmadığından 

değişkenler arasında çoklu değişkenlik sorununun olmadığını söylemek mümkündür. 

Korelasyon analiz sonuçları tablosu, araştırmanın bulgular bölümünde verilmiştir. Regresyon 

analizinden önce, tek ve çok boyutlu durumlar için bağımlı değişkenin normalliğine bakılmıştır. 

Kolmogorov-Smirnow testi sonucu incelendiğinde, öğrencilerin akademik öz yeterlik 

puanlarını tek boyutlu düzeyde p=.08 olduğu yani .05’den büyük olduğu, dolayısıyla puanların 

normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Normallik testi için yapılan diğer bir analiz ise, Shapiro-

Wilk testi sonucunun ise, p=.09 olduğu yani .05’den büyük olduğu bulunmuştur. Bu sonuca 

göre de, akademik öz yeterlik inancı puanlarının normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşmak 

mümkündür.  

 

BULGULAR 

Araştırmanın bulgular bölümünde korelasyon ve regresyon analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı ve korelasyonel analiz sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir.    
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Tablo 1  

Araştırma Değişkenleri Arasındaki Korelasyonel İlişkiler 

 1 2 3 4 5 6 7 

Özyeterlik (1) 1       

Nevrotik (2) -.21** 1      

Dışa Dönüklük (3) .41** -.11* 1     

Deneyime Açıklık (4) .38** -.14** .65** 1    

Sorumluluk (5) .36** -.04 .25** .33** 1   

Uyumluluk .09 -.08 .11 .14** .10 1  

Benlik (9) .47** -.23** .35** .36** .27** .19** 1 

*p<.05, ** p<.01  

Analiz sonucuna göre, değişkenler arasında anlamlı korelasyonel ilişkilerin genel olarak olduğu 

görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin akademik öz yeterlik inancı ile 

nevrotiklik arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu (r=-.21, p<.01); dışa dönüklük 

ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu (r=.41, p<.01); deneyime açıklık boyutu ile 

pozitif ve anlamlı bir ilişksinin olduğu ((r=.38, p<.01) ve sorumluluk ile pozitif ve anlamlı bir 

ilişkinin olduğu (r=.36, p<.01) saptanmıştır. Akademik öz yeterlik inancının kişilik 

boyutlarından sadece uyumluluk boyutunun anlamlı bir ilişkisi olmadığı gölülmektedir. Bu 

yüzden kişiliğin bu boyutu analizden çıkarılmıştır. Aynı zamanda araştırmada akademik öz 

yeterlik ile benlik saygısı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur 

(r=.47, p<.01).  

 

Tablo 2 

Akademik Öz Yeterlik İnancının Yordanmasına Yönelik Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Mode

l 

Yordayanlar B R² Standart 

Hata 

 T P İkili 

R 

Kısmı 

r 

   Sabit  36.45 .25 6.72  5.42 .00   

1  Nevrotik   -.41  .12 -.15 -3.52 .00 -.17 -.15 

   Dışa dönüklük  .46  .11 .23 4.28 .00 .21 .18 

 Deneyime açıklık .29  .16 .12 1.83 .09 .09 .08 

   Sorumluluk .69  .12 .27 5.66 .00 .27 .24 

   Sabit  -

13.92 

.39 
8.25 

 
-1.69 .04   

   Nevrotik -.28  .11 -.11 -2.64 .01 -.13 -.10 

2 Dışa dönüklük  .31  .10 .16 3.07 .00 .15 .12 

 Deneyime açıklık .06  .15 .02 .40 .19 .02 .02 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 190 www.aegeanconference.com 

 

 Sorumluluk .34  .14 .13 2.47 .01 .12 .10 

   Benlik Saygısı 2.65  .39 .30 6.78 .00 .32 .26 

Not: N=403, *p<.05, Birinci Adım için R²=.25, p=.01; İkinci Adım için R²’deki 

farklılaşma=.07, p=.01; Üçüncü Adım için R²’deki farklılaşma=.07, p=.09’dir.  

 

Tablo 2 incelendiğinde, ilk adımda analize giren, beş faktör kişilik modellinin ilgili 

değişkenleri, öğrencilerin akademik öz yeterlik inancını anlamlı bir şekilde yordadığı 

bulunmuştur (F=10.29, t= 4,157, p < .01). Analiz sonucu incelendiğinde, öğrencilerin akademik 

öz yeterlik inancı puanlarının .25’i beş faktör kişilik özelliklerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. Birinci adımda modele giren nevrotik kişilik özelliğinin β=-.15, p< .01; dışa 

dönüklük kişilik özelliğinin =.23, p< .01 ve sorumluluk kişilik özelliğinin β=.27, p< .01 

düzeyinde modele anlamlı katkı sağlamıştır. İlk adım sonuçları incelendiğinde, deneyime 

açıklık kişilik özelliklerinin β=.12, p > .05 düzeyinde modele anlamlı katkı sağlamadığı 

görülmektedir. Aynı zamanda analiz sonucu dikkate alındığında, ilk adımda sorumluluk kişilik 

özelliğinin akademik öz yeterlik inancını yordamada en güçlü değişken olduğu söylenebilir. 

Araştırma sonucunda, birinci adımda nevrotik kişilik özelliğinin akademik öz yeterlik inancını 

negatif yönde, diğer deneyime açıklık ve sorumluluk kişilik özelliğinin ise pozitif yönde 

yordadığı görülmektedir. İkinci adımda modele giren, benlik saygısının modele anlamlı 

düzeyde özgün katkısının olduğu bulunmuştur (F =9.32, t=3.74, p <.01). Analiz sonucu 

incelendiğinde, öğrencilerin akademik öz yeterlik inancı puanlarının .7’si benlik saygısından 

kaynaklandığı görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada, kişilik modinin nevrotiklik, deneyime açıklık ve sorumluluk boyutlarının 

öğrencinin akademik öz yeterlik inancının anlamlı yordayıcı olduğu saptanmıştır. Beş Faktör 

Kişilik Modeli’nin nevrotiklik boyutununun negatif anlamda akademik öz yeterlik inancını 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat, sorumluluk ve deneyime açıklık boyutunun ise öz 

yeterliği pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir.  Fosse ve arkadaşlarının (2015) yaptığı bir 

araştırmada, bireylerin dışa dönüklük ve sorumluluk özelliklerinin öz yeterliklerini pozitif bir 

şekilde etkilediği bulunmuştur. Arthur ve Graziano (1996), sorumluluk kişiliğine sahip 

bireylerin, iç denetimi ve çalışma motivasyonunun yüksek olduğu, odaklanma sorununu 

yaşamadığını ifade etmektedirler. Buna göre, sorumluluk kişilik özelliğine sahip bireyler 

odaklanma, motivasyon ve güçlü irade gibi özelliklerini akademik görevlerlerinde de 

kullanarak, öz yeterlik inançları güçlenebilir.  Beswick, Rothblum ve Mann (1988), nevrotik 

kişilik özelliğine sahip bireylerin motivasyon ve iç kontrol sorunu yaşadıklarını belirtmektedir. 

Nevrotik öğrencilerin bu özellikleri onların akademik yaşamlarına da yansıyarak akademik 

anlamda kendine yönelik inançlarının zayıflamasına neden olabilirler. Araştırmada, güçlü 
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benlik saygısının güçlü öz yeterlik için oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lane ve 

arkadaşlarının (2004) yaptığı bir araştırmada, benlik saygısı ve akademik öz yeterlik arasında 

pozitif yönü ilişkilere ulaşılmıştır. Öğrencilerin kendi benliklerine için, “değerli, başarılı, 

önemli” gibi pozitif değerler yüklemesi, akademik anlamda kendilerini “yeterli, önemli” 

hissetmelerine katkılar sağlayabilir. Öğrencilerin akademik anlamda inançların güçlendirmek 

temel kişilik ve benlik yapılarından bağımsız olamayacağı, bu yüzden öz yeterliği artırma 

programlarına kişilik ve benlik özelliklerinin de eklenmesi önemlidir. Çalışmanın kişilik 

yapılarının belirginleştiği daha erken yaşlarda da yapılması, öz yeterlilik çalışmalarında kişilik 

değişkeninin işlevini daha iyi anlaşılmasına katkılar sağlayabilir.   
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AN EXPLORATIVE STUDY ON BOREDOM IN THE EDUCATIONAL SETTINGS 

DURING COVID-19 PANDEMICS: HIGH-SCHOOL STUDENTS IN INDONESIA 
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Cipanas Theological Seminary, Cianjur, Indonesia, Department of Theology 

 

ABSTRACT 

During the COVID-19 pandemic, students' boredom in Indonesia has increased exponentially 

and received public attention. It relates to the practice of studying from home, social distancing, 

frequent hand-washing, constant anxiety, and other factors. This study's primary focus is on the 

intensity of high school students (16 to 18 years old) experiencing boredom and the correlation 

between their boredom and spirituality.  Researchers agree that a decrease in arousal, inability 

to focus, lack of meaning, and loss of life purpose are the four reasons that cause boredom. The 

objective is to explore whether the high school student's image of God, the relationship with 

the Divine and their ability to find the meaning of their life experience as the main aspects of 

spirituality correlate with the four boredom reasons.  The study uses an empirical method to 

analyse the correlation between four possible reasons for boredom with those three aspects of 

spirituality. The sampling method is incidental. Two hundred seventy-three participants from 

five Christian high schools of five cities give their response to online measurements. Data were 

analysed quantitatively and qualitatively. Results show that concerning the arousal-related and 

attention-related reason of boredom, the Christian high school students who participate in this 

study suffer boredom only at a low level. Concerning the psychodynamic-related reason, the 

participants state that they miss a friendly environment and religious community where they 

can mingle with their friends. Finally, concerning the existential reason for boredom, there is 

no correlation between their relationship with God and the meaning of life they acquire from 

their relationship with their boredom. However, there is a positive relationship between their 

image of God with their boredom. 

Keywords: Boredom, COVID-19 Pandemic, Learning Experience, Spirituality. 

 

Introduction 

It is a common tendency of the most person to experience boredom in certain situations. The 

critical influence of boredom causes the creation of the International Social Survey Programme 

(ISSP). The program studies 52.000  respondent from 36 countries. (Haller et al., 2013) Among 

others, one of the findings shows that boredom's tendency relates to gender, education level, 

and level of prosperity.  
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In their study, Westgate and Wilson state that boredom occurs when an activity is under-or-

over challenging and low in meaning. (Westgate & Wilson, 2018)  Şimşek, Kula, Özçakir, and 

Ceylan Çeliker recognise that internal psychological variables play roles in the persons who 

suffer boredom besides the external or environmental ones such as self-efficacy. (ŞİMŞEK et 

al., 2020) Eastwood, Frischen, Fenske, et al. find that boredom is the aversive state that emerges 

when people cannot successfully engage attention with their thoughts or feelings. It is also a 

state when they cannot relate their attention or interest with external stimuli for participating in 

satisfying activity. (Eastwood et al., 2012)  

Thus far, in Indonesia, no study explores the relationship between boredom intensity and the 

students' spirituality as a significant factor in making meaning.  This study's primary focus is 

on the intensity of high school students (16 to 18 years old) in the five cities experiencing 

boredom and its relationship with spirituality. There are three aspects of spirituality that serve 

as the main variables.  They are the Image of God, the relationship with the Divine, and the 

capability in making meaning of their experience. For a nation where religion plays a significant 

role in nation-building and the education process, this study's contribution to the Indonesian 

education process can be meaningful. 

 

Literature Review 

 Research on boredom has become a popular trend.  In 2015, in the PsycINFO database, there 

are more than 725 citations of the topic. Spack points out that the negative impacts of boredom 

are a wide-spread illness in the modern era. (Spacks, 1996) Raffaeli, Mills, and Christoff show 

that boredom is consistently related to negative affect, task-unrelated thought, over-estimation 

of elapsed time, reduced agency, as well as to over-and under-stimulation. (Raffaelli et al., 

2018)    

The study on boredom also takes place in the most populous country China. The studies show 

that boredom and learning processes are related. (Chao et al., 2020)   Many works, such as 

research conducted by Sharp et al. (Sharp et al., 2019) or Linneberg-Garcia (Linnenbrink-

Garcia & Pekrun, 2011), point out that boredom is an obstructive situation that hampers 

students' engagement and general performance or academic achievements, 

Eastwood et al. fins four fundamental reasons relate to the students' boredom:(Eastwood et al., 

2012)  

1. Arousal-related derives from an inability to meet the student's need for arousal,  

2. Attention-related: roots from being unable to maintain focus due to the cognitive processes 

of the students, 

3. Psychodynamic: stems from suppression of the wish to do something meaningful, 
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4. Existential: caused by the sense of void and lack of purpose for life. 

Concerning the lack of purpose for life, Elpidorou points out one of the causes. Boredom 

involves feelings of dissatisfaction and entrapment in our current situation. (Elpidorou, 2020, 

p. 30) It means that those who face boredom feel that time is passing very slowly. They also 

sense it detached from the situation. Worse still, they are unable to discover meaning in it. The 

above mentioned fourth reason in Eastwood's study that describes one of the causes for students' 

boredom intersects with sociology and spirituality studies, especially concerning making 

meaning. 

From psychological studies, many studies such as the work of Shrira (Shrira et al., 2011), 

Merwe(Van der Merwe et al., 2010), or Bailey (Bailey & Phillips, 2016) have found out the 

role of meaning and well-being.  Meanwhile, from a sociological study, the problem of 

meaninglessness in the modern era is significant. Sociologist Bersecke mentions that Max 

Weber has written about a phenomenon that he calls the world's disenchantment. (Besecke, 

2001, p. 365) Sociologists such as Habermas also points in his study of the theory of 

communicative action that modern society needs transcendent meanings. (Tejera, 1986) In the 

realm of spirituality or theology, Paul Tillich is the expert on the concept. Thompson 

summarises that for Tillich, the discussion of meaning is central in his theology. (Thompson, 

1981) Tillich uses the word sinn in German that means "sense," as in making sense," what is 

missing in "senseless"; "the unconditional"; "thing pointed at" and others. Furthermore, in 

English, meaning indicates the nexus of "comprehensibility," "value," "direction," "ultimate 

concern" and something undefined that man "lives in".  In short, the meaning is something to 

be discovered, something precious, or a frame that human can use to understand the 

unpredictability and variety of their experience. Spirituality in Abrahamic religions has three 

dimensions: one's relationship with the Divine, the experience of walking in the way of God, 

and making meaning of life events from the perspective that roots in such relationship.   

The objective is to identify the variables of spirituality that relate to boredom. Thus, the 

exploration foci stay related to those four reasons for boredom: the students' response to their 

current learning experience, whether it is engaging or not, the loss of physical closeness and 

presence of friends, the awareness of the meaning of life or God's purpose. 

Based on the study mentioned above concerning the causes of boredom, several operational 

applications become the foci:   

a. Concerning the arousal-related reason for boredom, the study explores the impact of distance 

or online learning that is relatively new for most teachers. Based on observation, most private 

schools that use the Indonesian language do not have programs to prepare their teachers for the 

online or hybrid learning process. Most teachers learn to use Webex, Google-meet, or Zoom 

only after the pandemic. They do not adjust their previous teaching method and content as it is 
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to the online platform. Students endure many hours of one-way communication through screens 

or learning processes that lack sufficient stimuli that cause boredom.  

b. Attention-related reason of boredom as the variable that causes less engagement to the 

learning process might relate to the stress, worries, anxiety, and confusion that many students 

endure during the pandemic as they learn from home.  

c. Psychodynamic-related reason points out that students might miss a friendly environment 

where they can walk, joke around, share a meal, and play or study together with friends. 

Especially in a culture where each individual only finds meaning by being in the physical 

community, the social distancing regulation does not give them an alternative activity that gives 

meanings. 

d. The existential reason for boredom relates to the uncertainty of the pandemic's length added 

with the constant news about death and illness. Many students might not find meaning, sense 

of direction, and general purpose of life during the pandemic and their learning essence.  

The boredom as a study also belongs to the domain of spirituality and theology study. Thus, 

boredom relates to the spiritual issue: the inability to have a positive God's image, have a low 

emotional attachment to the Divine and discover meaning in the existing condition. 

 

Method 

1. Research design.  

This study uses a correlational research design.  As the research instruments, two research 

instruments were specifically constructed for this study.  

2. Participants and Sampling 

High school students (total of 273 persons; Male 40.5%, Female 59,5%) from different 

Christian High School in five cities (Jakarta, Bekasi, Bogor, Magelang, and Surabaya) 

participated in this study. Through the respective school principals, they receive the link to the 

questionnaires.  The sampling method for this study is an accidental sampling.  The participants 

receive two sets of online questionnaires. The first explores the presence of boredom, and the 

second delves into spirituality. 

3. Instruments: 

This study uses two specially constructed instruments: Boredom Academic Setting and 

Spirituality Scale.  

Boredom Academic Setting consists of two parts. The first part measures the level of causes of 

boredom in the participant's condition during the pandemic using eight items. There are four 

aspects of boredom to be measured related to the educational settings. The questions ask 

whether the participants feel boredom after being constrained at home, how much they like 
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online school, how they see suicide as a solution to get away from boredom. The second part, 

using open-ended questions, identify what they miss most since the pandemic started, how they 

expect authoritative figures (teachers and parents) to equip them with meaningful messages and 

whether these figures fulfil their expectations.  

Spiritual Scale draws on the theoretical insights from attachment theory and consistent with a 

sizable literature on God's image. There are more than 125 inventories or instrument to evaluate 

spirituality or religiosity as studied by Hill and Hood (1999). The large numbers of such 

inventories relate to the differences in theoretical constructs.  There are three dimensions: one's 

image of God, the relation between oneself and the Divine, and one's experiences with God that 

gives meaning to life. In many beliefs or religions, the essence of spirituality is relationship or 

attachment with the Divine; therefore, the instrument will be suitable to administer in Christian 

High schools. Image of God dimension has 16 items, using a Likert-type scale with 1 as "not 

agree" and 5 as "agree." The Scale explores how they think or perceive God, which influences 

how they respond to the Divine.  The relationship with God dimension has 18 items that ask 

whether the respondents still maintain a close relationship with God despite negative feelings 

toward God.  The meaningful dimension has 12 items asking whether experience with God 

gives meaning to one's life.  

Reliability analysis for Boredom in Academic Setting and Spiritual Scale give good results, as 

shown in the table below. 

 

Instrument/Dimension Number of items Reliability results 

Boredom in Academic Setting 8 items  Alpha Cronbach (α) =  0.845 

Spiritual/ Image of God 16 items Alpha Cronbach (α) =  0.821 

Spiritual/Relationship with God 18 items Alpha Cronbach (α) =  0.867 

Spiritual/Meaningful experiences 12 items Alpha Cronbach (α) =  0.845 

Spiritual Scale 46 items Alpha Cronbach (α) =  0.878 

 

 The results show that all instruments are suitable to be used.  

Research procedure and Statistical Techniques 

The research instruments were sent to each school using glink.form. Each participant filled out 

these anonymously. Correlational and descriptive analysis were applied using SPSS version 23.  
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Results 

The data collection was done between the 4th week of January until the 3rd week of February 

2001 through the internet.  The study uses complete data from 273 participants from five cities 

in Indonesia: Jakarta, Bekasi, Bogor, Magelang, and Surabaya.  

A. Boredom in Academic setting  

a. From a total of 8 items, the Mean for each item is 2.64. This finding indicates a low level of 

boredom as the score of 4 indicates the lowest while the score of 1 is the highest level of 

boredom.   

b. From the open-ended questions, results show that:  

 For the impact of studying at home, 56.4% of participants answer "miss of being 

with friends at school," and 32.97% answer "miss of being with the teachers."  

 For being at home since the pandemic started, 60.07%  answer "miss going to the 

mall" and "going to church."  

 Staying at home also cause loneliness (51.65%) and boredom (36.36%).  

 Positive changes caused by pandemic: not spending too much on unneeded items 

(50.18%), more patience (20.15%) and more reflective (13.55%) 

 Concerning the participants' expectation toward teachers and parents, they want 

adults to give inspirational acts (56.41), provide advice (12.1%) and time to listen 

to the participant's struggle (11.7%). So far, the participants evaluate that the 

teachers and teaches fulfil these expectations "often" (68.9%) and "frequently" 

(15.8%). Moreover, to the question "How good the teachers and parents delivered 

their messages?",  the answers "good" is 62.3% and "very good" is 28.2%. 

 

A. Spiritual Scale 

 

a) Image of God dimension has  Mean = 2.84. This result indicates that the participants 

feel free to express their emotion to God.  

b) Relationship with God dimension has  Mean = 4.06, which means that they do not 

fear to come to God anytime, including whenever they have a negative emotion. 

c) Meaningful experiences dimension has Mean = 3.98, which means that their 

experience with God gives them the ability to find meanings in life. 

d) Among those three dimensions of spirituality, God's image and relationship with 

God are related to each other (r = 0.798; p < 0,001). It means that even though the 

participants experience negative feelings toward God from time to time, the 

participants feel that they can still come to God and relate positively with the Divine. 
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A. Relationship between Boredom and Spiritual aspects 

 

a) The result shows that boredom relates significantly with image of God dimension (r 

= 0.133; p = 0.028). It means that whether they can feel boredom or not relates to 

their image of God. Either they view God as a King who wants them to obey, or as 

a Father who cares but often punishes them, or even as friends with whom they can 

be comfortable, such image relate with their boredom experience.  

b) The result also shows that boredom does not relate to the participant's relationship 

with God (r = 0.02; p = 0.748). It means that whether or not the participants have 

boredom, they still feel close to God.  

c) The result shows that boredom does not relate with the participants’ meaningful 

experiences (r = - 0.40; p = 0.508).  It means that whether or not the participants 

have boredom, their experiences with God gives meaning to their life experiences.  

d) One item in Boredom in Academic Setting asks about the possibility of committing 

suicide. The result shows that 1,8 % of participants answer that they often want to 

commit or think of committing suicide, and 8.1% sometimes think about committing 

suicide. The majority answer "never" (61.5%) or "very rarely" (28.6%) think of 

committing suicide. However. Their level of thinking about committing suicide to 

alleviate boredom only relates to the Image of God dimension (chi-square = 24.195; 

p = 0.019), not with Relationship with God and Meaningful experiences dimensions.  

The finding means that thinking of committing suicide only happens when they feel 

negative emotions, but they still relate to God and still find meaningful experiences.  

 

Conclusion 

1. The study shows that Christian High School students who participate in this study 

do not suffer boredom at the highest level. It means that the arousal-related reason 

for boredom and attention-related reason of boredom as the variables that cause less 

engagement to the learning process might not present significantly. 

2. From the psychodynamic-related reason, the result points out that the students miss 

a friendly environment where they can mingle with their friends and teachers and 

engage in their church activities. However, that reason for boredom does not cause 

a high level of boredom either. 

3. Concerning the existential reason for boredom, there is no relationship between 

boredom with the meaning of life that they acquire from their relationship with God. 

However, the way they view God relates significantly to the presence or absence of 

boredom.  
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Discussion 

Concerning the relation between spirituality and boredom, the finding points out the need for 

further study to explore whether boredom causes them to view God in a certain way or whether 

their image of God will be the significant factor in determining their boredom level. The finding 

can contribute to improving the education process in Indonesia. 

Arguably, the following facts affect the unrelatedness between boredom and the relationship 

with God or meaningful experience. 

1. The participants of this study are from five Christian High Schools. In Indonesia, 

students in Christian High Schools perceive themselves as "different" or "minority 

members of the society." This fact creates community bonding. They continuously 

maintain the bonding through digital media, primarily social media and Whatsapps 

or Line. Although the digital relationship cannot substitute the warmth of physical 

engagement or meetings with their friends or teachers, the sense of loss is not very 

high, and thus, the boredom level is not too high.  

2. As Christian schools are a private institution, the tuition is much higher than state-

run schools. The private schools also have more qualified and better-trained 

teachers.  Parents might frequently communicate the facts and cause the students to 

realise the value of their education. During the pandemic, their boredom might relate 

to their loss of involvement in their school and the religious community routine 

activities but perhaps not related to the loss of meaning of their learning process or 

life. Therefore, the score is low; however, the impact of their perception of the value 

of their learning opportunity might need further exploration. 

As the participants view their teacher or parental influence and role as positive and meet the 

expectation in helping them go through the situation, this might also cause the above findings. 

A study that compares students who do not relate well with their teachers or fathers compares 

to those who have a good relationship with them might shed light more. 

Concerning the thought or intention to commit suicide, the high score might need further study 

in light of the national score of 2,9 suicides per 100,000 teenagers in 2018. The high score of 

"thinking about suicide" among the participants might indicate the impact of missing the 

togetherness with friends plays a determinative role for a few students.   Also, as the study does 

not explore boredom variables outside the academic context, some variables play decisive roles 

untested, such as parental relationship, sibling rivalry, suicide among famous pop-culture 

artists, and ghosting phenomenon. The relationship between suicidal intention and those 

variables needs further study that might be contributive for prevention measures. 
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Reflection 

Two foci might need reflection concerning boredom, spirituality, and education context. First, 

in educating the younger generation, for centuries from the classic era, especially in Asia, 

human civilisations seem to adopt a concept that an education process to instil, shape, or form 

students to fit in the culture. Another view emerges after the 16th century.  A person such as 

Komensky seems to adopt a different concept. Education should become a process for students 

to find their potentials. The basic premise is that God has a plan and calling for each person to 

play a specific role in life. The adult needs to show appreciation, treat the younger generation 

as partners, and serve them in their process to recognise their passion, potentials, problems, and 

pattern of life. Such insight shows the digital era students long for socio-psychological spaces 

for expressions, collaboration, self-exploration, and reflection means that educators and parents 

need to learn a new mindset and skillset in the educational process.   

Second, human life is inseparable from various problems, including boredom. Psychological or 

sociological studies show that many factors play a role to cause it. Sense of meanings that roots 

in one's relationship with the Divine enables humans to deal with boredom. Only by relating 

positively and authentically with God can humans accept boredom and the many negative 

emotions they might suffer. Accepting such brittleness and weaknesses might alleviate the pain 

of boredom and find meaning in it. Accepting such a dynamic of human life can help human to 

view God more fully. Such possibility exists as some of the study participants state that 

"Pandemic is God's method to make us learn something." Thus, the ability to deal with boredom 

not through denial or avoidance but as a normal part of life will yield an authentic self-image 

The study shows that in educating high school students, it is important not to teach only sciences 

and technology but also to acquire a more positive self-image and God-image. It means that the 

school introduces God as The Almighty who understands, care, show acceptance and support. 

It does not mean that God's image as King, Judge, or Father will completely be erased but 

adequately used. Thus, educators and spiritual leaders should introduce or teach an image of 

God that is less legalistic, less demanding, more gracious, and friendly through their way of 

making relation to each other and the younger generation. It is vital as the students cannot 

develop such positive images only through cognitive-based learning, but through tacit learning 

in which teacher-parent relationship plays an important role. From that point, the education 

process fosters a new set of cultural values based on authenticity and honestly or a sense of 

security.  In short, a new educational philosophy and approach should emerge.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, taekwondoya özgü sürat ve çabukluk performansının ölçüleceği 

Taekwondo Performans Protokolünün (TPP) geliştirilmesidir. Çalışma, minimum 1.gıp 

(kırmızı-siyah) kuşak düzeyinde 79 lisanslı aktif sporcunun gönüllü katılımı ile yapıldı. 

TPP’nin geliştirilme aşamasında test-tekrar test yöntemi ile güvenirlik hesaplamaları yapıldı. 

TPP’nin geçerliğinin incelenmesi aşamasında ise; illinois çeviklik, 20 m sürat, dikey sıçrama 

ve anaerobik güç (Lewis) performansları ile aralarındaki ilişkiler incelendi. Ayrıca TPP’nin 

farklı elitlik düzeyindeki sporcuları birbirinden ayırabilme gücü incelendi. Araştırmadan elde 

edilen bulgular TPP’nin yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca TPP’nin 

illinois çeviklik, 20 m sürat, dikey sıçrama ve anaerobik güç (Lewis) özellikleri ile düşük-orta 

düzeyde ilişkili olduğu ve farklı elitlik düzeyindeki sporcuları, yüksek düzeyde ayırma gücüne 

sahip olduğu tespit edildi. Sonuç olarak TPP, taekwondoya özel sportif gelişimin tespit 

edilebilmesine olanak sağlayan, basit, ekonomik, geçerli ve güvenilir bir testtir. 

Anahtar Kelimeler: Taekwondo Performansı, Teknik Sürati, Teknik Çabukluğu. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to develop the Taekwondo Performance Protocol (TPP) in which speed 

and quickness performance specific to taekwondo will be measured. The study was conducted 

with the voluntary participation of 79 licensed active athletes at a minimum of 1st gıp belt (red-

black) level. Reliability calculations were made with the test-retest method during the 

development phase of TPP. In the phase of examining the validity of the TPP; illinois agility, 

20 m speed, vertical jump and anaerobic power (Lewis) performances and their relationships 

were examined. In addition, the TPP's power to distinguish athletes of different elite levels from 
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each other was examined. Findings obtained from the research showed that TPP has a high level 

of reliability. In addition, it was determined that TPP was associated with illinois agility, 20 m 

speed, vertical jump and anaerobic power (Lewis) at a low-medium level and had a high level 

of separation power from athletes of different elite levels. As a result, TPP is a simple, 

economical, valid and reliable test that allows the determination of sports development specific 

to taekwondo. 

Keywords: Taekwondo Performance, Technical Speed, Technical Quickness. 

 

GİRİŞ 

Taekwondo, sürat ve çabukluk ögelerinin baskın olduğu özgün bir yapıya sahiptir. Bu sebeple 

son zamanlarda, taekwondoya özgü sportif performansın değerlendirilebilmesi için daha özel 

yöntem ve teknikler geliştirilmektedir (Araujo et al., 2017; Sant’Ana et al., 2014; Santʼ Ana et 

al., 2019; J. F. Santos & Franchini, 2016; J. F. da S. Santos & Franchini, 2018; J. F. da S. Santos 

et al., 2018a; J. F. da S. Santos et al., 2016; J. F. da S. Santos et al., 2018b). Taekwondo 

Performans Protokolü (TPP), birçok yönden ekonomiktir. Her spor salonunda var olan 

materyallerle kısa sürede uygulanabilir.  Performans değerlendirmelerinin doğru yapılabilmesi 

için, ölçüm tekniklerinin geçerli ve güvenilir metotlarla yapılması zorunluluktur. Dolayısıyla 

bu çalışmanın amacı akademisyen, sporcu ve antrenörlerin performans ölçümlerinde 

kullanabileceği geçerli ve güvenilir Taekwondo Performans Protokolünün (TPP) 

geliştirilmesidir.  

 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Çalışma, 79 lisanslı sporcunun (erkek: 36; kız: 43) gönüllü katılımı ile yapıldı (Tablo 1). 

Sporcular elit (n=48) ve elit altı (n=31) olmak üzere 2 alt gruba ayrıldı. En az 1. Pum/Dan 

(siyah) kuşak sahibi olup en az 1 kez ulusal şampiyonada mücadele etmiş sporcular elit grubu, 

1. Gıp (kırmızı-siyah) kuşak sahibi olup sadece bölgesel turnuvalarda mücadeel etmiş sporcular 

elit altı grubu oluşturdu (Tablo 6). Çalışma, Helsinki Bildirgesi öneri ve yönergeleri gözetilerek 

yürütüldü.  

 

Taekwondo Performans Protokolü (TPP) 

Test, anaerobik süreçlerin aktif olabilmesi için 30 sn. olarak tasarlandı. Ayrıca test, maksimum 

ve minimum performans noktalarının tespit edilebilmesi için 5’er saniyelik periyotlara bölündü.  

Deneme aşamasında sporcunun teknik atan ayağının yere ve hedefe temas ettiği nokta, 25 cm 

çapında daire ile işaretlendi. Sporcular, hazır hissettikleri anda teste başladılar zemindeki 
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ayaklarının yerden kalkmasıyla kronometre çalıştırıldı. Sporcunun test performansı video ile 

kaydedildi. İncelemeler sırasında sporcunun performansı 5’er saniyelik aralıklarla incelendi ve 

her periyota ait teknik frekansı kaydedildi.  Toplanan veriler ile sporcuların sürat ve çabukluk 

performansları hesaplandı.   

 

Şekil 1. Taekwondo performans protokolü (TPP) 

 

Sporcuların çabukluk performansları, uygulayabildikleri teknik frekansı adedi ile tespit 

edilirken, sürat performansları hız = mesafe / zaman formülü kullanılarak tespit edildi. 

Sporcuların maksimum ve minimum performansları, en iyi ve kötü performans gösterdikleri 5 

saniyelik periyot incelenerek bulundu. Ortalama performansları ise, toplam test süresi ve teknik 

frekansları gözetilerek değerlendirildi. 

 

 

Şekil 2. Teknik atım mesafesinin hesaplanması 

 

Güvenirlik ve Geçerliğin Tespiti 

Taekwondo performans protokolünün güvenirliği test-tekrar test yöntemi ile incelenirken 

(Tablo 2-3), geçerlik çalışmalarında diğer motorik testlerle (illinois çeviklik, 20 m sürat, dikey 

sıçrama, anaerobik güç) arasındaki ilişkiler hesaplandı (Tablo 4-5). Son olarak TPP’nin farklı 
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düzeydeki sporcuları birbirinden ayırabilme gücü incelendi ve bu aşamada elit ve elit altı 

sporcular arasındaki farklar incelendi (Tablo 6-9).  

 

Verilerin Analizi 

Elde edilen tüm verilerin ortalama ve standart sapmaları tespit edildi. Sporcuların 1. ve 2. ölçüm 

sonuçları arasındaki ilişki ve farkların incelenmesinde Paired Samples T-Test, farklı gruplar 

arasındaki ilişki ve farkların incelenmesinde Pearson Korelasyonu ve Independent Samples T-

Test kullanıldı.  Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 25.0 istatistik programı kullanıldı ve 

anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 ve p<0,01 değerleri alındı. 

 

BULGULAR 

Bu aşamada sporculara ait tanımlayıcı bilgilere ve 2 aşamadan oluşan geçerlik ve güvenirlik 

hesaplamalarına ait bulgulara yer verildi. 

 

Tablo 1. Sporcuların tanımlayıcı özellikleri 

Değişkenler (n=79) x̄ ±Sd. Aralık 

Yaş (yıl) 13,37 ± 1,50 10,00 - 18,00 

Boy (cm) 157,67 ± 10,11 137,00 - 184,00 

Vücut ağırlığı (kg) 48,06 ± 10,79 26,60 - 72,00 

Deneyim (yıl) 2,59 ± 1,14 2,00 - 6,00 

 

Sporcuların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve spor yaşlarına ait aritmetik ortalama (x̄), 

standart sapma (Sd.) ve minimum-maksimum (aralık) değerleri tespit edildi (Tablo 1). 
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Tablo 2. Sporcuların çabukluk performansı parametrelerine ait değerler 

n=79 
1. Test 2. Test 

t p ICC 
x̄ ± Sd. Aralık x̄ ± Sd. Aralık 

0-5 (sn.) 8,84 ± 0,95 7,00 - 11,00 8,86 ± 0,90 7,00 - 11,00 -1,000 0,320 0,972** 

5,1-10 (sn.) 8,19 ± 0,80 6,00 - 10,00 8,18 ± 0,78 6,00 - 10,00 0,575 0,567 0,970** 

10,1-15 (sn.) 7,75 ± 0,99 3,00 - 9,00 7,72 ± 0,99 3,00 - 9,00 1,423 0,159 0,987** 

15,1-20 (sn.) 7,25 ± 1,02 2,00 - 9,00 7,29 ± 1,03 2,00 - 9,00 -1,755 0,083 0,982** 

20,1-25 (sn.) 6,99 ± 1,04 3,00 - 9,00 6,97 ± 1,04 3,00 - 9,00 1,000 0,320 0,994** 

25,1-30 (sn.) 6,35 ± 1,14 2,00 - 8,00 6,34 ± 1,13 2,00 - 8,00 1,000 0,320 0,995** 

Tp. Çab. (br/dk) 45,37 ± 4,92 2,00 - 11,00 45,37 ± 4,90 2,00 - 11,00 0,000 1,000 0,997** 

Ort. Çab. (br/dk) 7,56 ± 0,89 3,33 - 8,83 7,56 ± 0,82 4,00 - 9,00 0,087 0,931 0,971** 

Max. Çab. (br/dk) 8,82 ± 1,01 7,00 - 11,00 8,90 ± 0,89 7,00 - 11,00 -1,229 0,223 0,840** 

Min. Çab. (br/dk) 6,38 ± 1,21 1,00 - 8,00 6,33 ± 1,12 2,00 - 8,00 0,893 0,374 0,910** 

 **p<0,01; Çab: çabukluk 

 

Sporcuların çabukluk performanslarına ait 1. ve 2. ölçüm kayıtları, testin başlangıcından 

itibaren 5’er saniyelik aralıklarla incelendi ve elde edilen verilerin aritmetik ortalama (x̄), 

standart sapma (Sd.) ve minimum-maksimum (aralık) değerleri tespit edildi.  
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Tablo 3. Sporcuların sürat performansı parametrelerine ait değerler 

n=79 
1. Test 2. Test 

t p ICC 
x̄ ± Sd. Aralık x̄ ± Sd. Aralık 

T. Mesafe (cm) 266,38 ± 41,85 160,00 - 348,00 264,03 ± 45,53 106,00 - 348,00 0,943 0,349 0,874** 

0-5 (sn.) 470,70 ± 91,49 320,00 - 668,80 467,81 ± 94,66 190,80 - 668,80 0,600 0,550 0,894** 

5,1-10 (sn.) 436,97 ± 85,03 274,40 - 620,00 440,70 ± 100,74 190,80 - 664,00 -0,689 0,493 0,879** 

10,1-15 (sn.) 413,28 ± 88,15 184,80 - 594,00 408,44 ± 91,78 148,40 - 586,80 1,319 0,191 0,935** 

15,1-20 (sn.) 385,33 ± 77,95 123,20 - 537,60 384,36 ± 84,61 123,20 - 544,00 0,257 0,798 0,919** 

20,1-25 (sn.) 373,39 ± 86,74 184,80 - 556,80 369,31 ± 89,48 148,40 - 556,80 1,123 0,265 0,933** 

25,1-30 (sn.) 340,26 ± 89,22 123,20 - 537,60 336,15 ± 90,23 123,20 - 544,00 1,145 0,256 0,937** 

Ort. sürat (cm/sn.) 402,48 ± 82,07 206,67 - 550,00 399,74 ± 84,73 159,00 - 544,00 0,683 0,497 0,909** 

Max. Sürat (cm/sn.) 469,41 ± 93,85 307,20 - 660,00 469,99 ± 95,44 190,80 - 668,80 -0,104 0,918 0,861** 

Min. Sürat (cm/sn.) 340,16 ± 89,71 62,00 - 537,60 335,54 ± 90,06 123,20 - 544,00 1,021 0,310 0,900** 

**p<0,01; T. Mesafe: teknik mesafesi 

 

Sporcuların teknik sürat performanslarına ait 1. ve 2. ölçüm kayıtları, testin başlangıcından 

itibaren 5’er saniyelik aralıklarla incelendi ve elde edilen verilerin aritmetik ortalama (x̄), 

standart sapma (Sd.) ve minimum-maksimum (aralık) değerleri tespit edildi. Ayrıca 1. ve 2. 

ölçüm performansları arasındaki istatistiksel farklar (p) ve korelasyon değerleri (ICC) 

hesaplandı.  

 

Tablo 4. Sporcuların çeviklik, sürat, dikey sıçrama ve anaerobik güç performansları 

n=79 x̄ ±Sd. Aralık 

İllinois 19,50 ± 1,12 17,42 - 22,57 

20 m sürat 3,78 ± 0,34 3,24 - 4,70 

Dikey sıçrama 29,70 ± 8,43 15,00 - 57,00 

Anaerobik güç (Lewis) 535,61 ± 171,47 242,63 - 1058,70 

 

TPP’nin geçerlik çalışmaları için sporcuların illinois çeviklik, 20 m sürat, dikey sıçrama ve 

anaerobik güç performanslarına ait aritmetik ortalama (x̄), standart sapma (Sd.) ve minimum-

maksimum (aralık) değerleri tespit edildi. 
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Tablo 5. Sporcuların motorik performansları ile TPP arasındaki ilişkiler  

   İllinois 20 m sürat Dikey sıçrama Anaerobik güç (Lewis) 

TPPÇabukluk 

0-5 (sn.) -0,148 -0,111 0,187 0,005 

5,1-10 (sn.) -0,162 -0,173 0,291** 0,050 

10,1-15 (sn.) 0,038 0,050 0,182 0,046 

15,1-20 (sn.) 0,022 0,032 0,003 -0,101 

20,1-25 (sn.) -0,069 -0,120 0,163 0,127 

25,1-30 (sn.) -0,175 -0,155 0,199 0,127 

Tp. Çabukluk -0,098 -0,095 0,202 0,054 

Ort. Çabukluk -0,080 -0,133 0,173 0,077 

Max. Çabukluk -0,073 -0,189 0,263* 0,114 

Min. Çabukluk -0,101 -0,153 0,124 0,103 

TPPSürat 

0-5 (sn.) -,347** -,410** ,640** ,479** 

5,1-10 (sn.) -,339** -,441** ,682** ,506** 

10,1-15 (sn.) -0,210 -,285* ,598** ,469** 

15,1-20 (sn.) -,240* -,312** ,510** ,395** 

20,1-25 (sn.) -,267* -,369** ,549** ,489** 

25,1-30 (sn.) -,308** -,355** ,522** ,445** 

Ort. Sürat -,278* -,380** ,617** ,519** 

Maks. Sürat -,284* -,427** ,689** ,554** 

Min. Sürat -,251* -,341** ,485** ,443** 

*p<0,05; **p<0,01 

 

Sporcuların illinois, 20 m sürat, dikey sıçrama ve anaerobik güç performanslarına ait değerler 

ile TPP’den elde edilen çabukluk ve sürat performansları arasındaki ilişkiler tespit edildi. 

 

Tablo 6. Elit ve elit altı sporcuların fiziksel ve demografik özelliklerinin karşılaştırılması 

 n X±Sd. p 

Yaş (yıl) 
Elit 48 13,5417 ± 1,42856 

0,198 
Sub-elit 31 13,0968 ± 1,57808 

Boy (cm) 
Elit 48 159,5208 ± 8,87499 

0,042 
Sub-elit 31 154,8065 ± 11,33849 

Vücut ağırlığı (kg) 
Elit 48 47,9667 ± 9,11341 

0,928 
Sub-elit 31 48,2129 ± 13,13813 

Deneyim (yıl) 
Elit 48 2,8958 ± 1,34068 

0,000** 
Sub-elit 31 2,1290 ± 0,42755 

**p<0,01 

Elit ve elit altı sporcuların fiziksel ve demografik özelliklerinin incelendiği analiz sonunda, 

sporcuların benzer yaş ve fiziksel özelliklere sahip oldukları fakat elit sporcuların daha yüksek 

deneyim yılına sahip oldukları tespit edildi (p<0,01). 
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Tablo 7. Elit ve elit altı sporcuların motorik performanslarının karşılaştırılması 

 n X±Sd. p 

İllinois 
Elit 48 19,27 ± 1,06 

0,027* 
Sub-elit 31 19,84 ± 1,14 

20 m sürat 
Elit 48 3,72 ± 0,32 

0,044* 
Sub-elit 31 3,88 ± 0,35 

Dikey sıçrama (cm) 
Elit 48 30,38 ± 10,19 

0,000** 
Sub-elit 31 21,65 ± 5,94 

Anaerobik güç (lewis) 
Elit 48 580,84 ± 182,17 

0,001** 
Sub-elit 31 465,57 ± 126,93 

*p<0,05; **p<0,01 

 

Sporcuların temel motorik özelliklerinin incelendiği analiz sonunda ise, elit ve elit altı 

sporcuların illinois çeviklik, 20 m sürat, dikey sıçrama ve anaerobik güç performansları 

arasındaki farkın elit sporcular lehine anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). 

 

Tablo 8. Elit ve elit altı sporcuların çabukluk performanslarının karşılaştırılması 

 n X±Sd. p 

0-5 (sn.) 
Elit 48 9,21 ± 0,85 

0,000** 
Sub-elit 31 8,26 ± 0,82 

5,1-10 (sn.) 
Elit 48 8,52 ± 0,65 

0,000** 
Sub-elit 31 7,68 ± 0,75 

10,1-15 (sn.) 
Elit 48 8,27 ± 0,54 

0,000** 
Sub-elit 31 6,94 ± 1,00 

15,1-20 (sn.) 
Elit 48 7,65 ± 0,60 

0,000** 
Sub-elit 31 6,65 ± 1,23 

20,1-25 (sn.) 
Elit 48 7,38 ± 0,76 

0,000** 
Sub-elit 31 6,39 ± 1,15 

25,1-30 (sn.) 
Elit 48 6,79 ± 0,85 

0,000** 
Sub-elit 31 5,68 ± 1,22 

Toplam Çabukluk (br/dk) 
Elit 48 47,81 ± 2,52 

0,000** 
Sub-elit 31 41,58 ± 5,33 

Ort. Çabukluk (br/dk) 
Elit 48 7,92 ± 0,57 

0,000** 
Sub-elit 31 7,01 ± 1,01 

Max. Çabukluk (br/dk) 
Elit 48 9,17 ± 0,86 

0,000** 
Sub-elit 31 8,29 ± 1,01 

Min. Çabukluk (br/dk) 
Elit 48 6,73 ± 1,05 

0,001** 
Sub-elit 31 5,84 ± 1,27 

**p<0,01 

Sporcuların tekniksel çabukluk performanslarının karşılaştırılması sonunda, elit ve elit altı 

sporcuların tekniksel çabukluk performansı arasındaki farkların elit sporcular lehine anlamlı 

olduğu tespit edildi (p<0,01). 
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Tablo 9. Elit ve elit altı sporcuların sürat performanslarının karşılaştırılması 

 n X±Sd. p 

0-5 (sn.) 
Elit 48 513,68 ± 85,96 

0,000** 
Sub-elit 31 404,17 ± 51,55 

5,1-10 (sn.) 
Elit 48 475,43 ± 75,74 

0,000** 
Sub-elit 31 377,42 ± 61,50 

10,1-15 (sn.) 
Elit 48 461,45 ± 69,73 

0,000** 
Sub-elit 31 338,68 ± 55,89 

15,1-20 (sn.) 
Elit 48 425,66 ± 60,55 

0,000** 
Sub-elit 31 322,88 ± 58,51 

20,1-25 (sn.) 
Elit 48 413,27 ± 78,28 

0,000** 
Sub-elit 31 311,65 ± 58,96 

25,1-30 (sn.) 
Elit 48 380,58 ± 77,06 

0,000** 
Sub-elit 31 277,83 ± 69,03 

Ort. sürat (cm/sn.) 
Elit 48 443,01 ± 68,74 

0,000** 
Sub-elit 31 339,72 ± 58,39 

Max.Sürat (cm/sn.) 
Elit 48 512,38 ± 84,66 

0,000** 
Sub-elit 31 402,88 ± 64,40 

Min. Sürat (cm/sn.) 
Elit 48 377,49 ± 81,44 

0,000** 
Sub-elit 31 282,37 ± 69,65 

**p<0,01 

 

Sporcuların tekniksel sürat performanslarının karşılaştırılması sonunda ise, elit ve elit altı 

sporcuların tekniksel sürat performansları arasındaki farkların elit sporcular lehine anlamlı 

olduğu tespit edildi (p<0,01). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, taekwondoya özel teknik süratinin ve çabukluğunun ölçülebileceği 

Taekwondo Performans Protokolünün (TPP) geliştirilmesidir. Yapılan incelemede, 

taekwondoya özgü sportif performansın tespit edilebileceği ekonomik, geçerli ve güvenilir 

ölçek ve testlerin sınırlı olduğu görüldü. Bir prosedürün bilimsel olarak kabul edilebilmesi ve 

antrenman rutinlerinde yer alabilmesi için güvenirliğinin ve tekrar edilebilirliğinin 

doğrulanması önemlidir (Thomas et al., 2005).  

TPP’nin güvenirliği ile ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular, TPP’nin yüksek 

güvenirlik katsayısına sahip olduğunu gösterdi (çabukluk: ICC ≥ 0,840; sürat: ICC ≥ 0,861; 

p<0,05).  TPP 1. ve 2. ölçüm sonuçları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı 

(p>0,05) (Tablo 2-3). Bu sebeple TPP’nin güvenilir bir test olduğu ifade edilebilir.  
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TPP’nin geçerlik çalışmalarında, TPP’ye benzer olan ve altın standart olarak 

nitelendirilebilecek taekwondoya özgü bir test olmadığı için, benzer ya da ilişkili olabileceği 

düşünülen diğer motorik testlerden faydalanıldı. Ayrıca TPP’nin farklı performans 

seviyelerinde sporculara karşı hassasiyeti ölçüldü.  

TPP ile diğer motorik performans testleri arasında, düşük ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler 

olduğu tespit edildi. Özellikle teknik süratinin (TPPsürat), anaerobik süreçlerin aktif olduğu 

illinois, 20 m sürat, dikey sıçrama ve anaerobik güç performansları ile arasında düşük ve orta 

düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu belirlendi. Çabukluk performansının ise sadece dikey sıçrama 

ile çok düşük ilişkili olduğu görüldü. Elde edilen sonuçlar, TPP’nin taekwondoya özel ve altın 

standart denilebilecek düzeyde bir performans testi olabileceğini göstermektedir. TPP 30 sn. 

süreli ve anaerobik süreçlerin aktif olduğu bir testtir. Bu sebeple anaerobik süreçlerin aktif 

olduğu ve taekwondoya özel olmayan testlerle bazı benzer sonuçlar verebilmektedir. Fakat 

ilişkilerin yüksek düzeyde olmaması, diğer testlerin taekwondoya özel teknik sürati ve 

çabukluk performansını tam olarak ölçemediğini göstermektedir.  

TPP’nin geçerliği ile ilgili yapılan bir diğer çalışma ise, farklı seviyelerden sporcuları 

birbirinden ayırabilme gücünün belirlenmesiydi. Bu kapsamda araştırmaya katılan sporcular, 

kuşak seviyesine ve performans seviyesine göre 2 grup oluşturdu. Elit ve elit altı sporcuların 

benzer yaş ve fiziksel özelliklerde olduğu, fakat elit grupta yer alan sporcuların daha yüksek 

deneyim yılına sahip olduğu istatistiksel olarak doğrulandı (Tablo 6). Ayrıca yapılan analizler 

sonunda, elit grubun illinois, 20 m sürat, dikey sıçrama ve anaerobik güç performanslarının elit 

altı gruba göre yüksek olduğu tespit edildi (Tablo 7). Elit bir sporcu grubunun geçerli ve 

güvenilir bir performans testinden, elit olmayan sporculara göre yüksek puanlar alması 

beklenen bir durumdur. Elit ve elit altı grupların karşılaştırıldığı çalışmalar, bu sonucu 

doğrulamaktadır (Franchini et al., 2005; Ferreira Marinho et al., 2016). 

TPP’nin, elit ve elit altı sporcuları ayırabilme gücünün tespit edilebilmesi ile ilgili analiz 

sonuçları, tekniksel sürat ve çabukluk boyutlarına ait tüm parametrelerde TPP’nin elit sporcular 

lehine anlamlı sonuçlar verdiğini gösterdi. Bu sonuçlar, TPP’nin performans farklılıklarına 

duyarlı, hassas ölçümler yapabildiğini doğrulamaktadır. Ayrıca taekwondoya özel olmayan 

motor testlerden daha yüksek anlamlılık derecesinde sonuçlar vermesi (p=0,000), TPP’nin 

taekwondocularda daha doğru ölçüm yapabildiğini göstermektedir.  

Sonuç olarak TPP, taekwondoya özel sportif gelişimin izlenebilmesine olanak sağlayan, 

kullanımı basit, ekonomik, geçerli ve güvenilir bir testtir. 
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ÖZET 

Günümüzde çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihlerini etkileyen konuların başında 

çalışma ortamı, yönetim şekli, takdir duygusu gibi çalışma koşulları gelir. Ancak kişilerin 

kültürel boyuttaki belirsizlikten kaçınma algısının çalışma koşulları ile tercihleri arasındaki 

ilişkiye düzenleyici bir etkisi olabilir. Bu makaleye temel olan tez çalışmasında çalışma 

koşulları ve çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihleri arasındaki ilişkiye Hofstede’nin 

kültürel boyutlarından belirsizlikten kaçınma boyutunun düzenleyici etkisini anlamak 

hedeflenmiştir. Bu çalışmada şirketlerin kurumsal tasarım ve politikalarını belirlerken insan 

kaynakları alanında kadın çalışanlar için çalışma koşulları ve şirket politikalarını belirlemede 

yön gösterici bilgiler sağlamak hedeflenmiştir.  

Yapılan anket çalışmasında 18-45 yaş arası beyaz yaka çalışan kadınlardan demografik 

durumları ve tercihleri, çalışma koşulları ve belirsizlik algıları hakkında veriler toplanmıştır. 

Sonuçlar SPSS uygulaması ile değerlendirilerek kavramların ilişkileri ve etkileri analiz edildi. 

Bu çalışma aşağıdaki iki hipotezi ispatlamayı hedeflemiştir.  

 Çalışma koşullarının çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi üzerinde etkisi vardır.  

 Belirsizlikten kaçınmanın çalışma koşulları ile çalışan kadınların bebek sahibi olma 

tercihi arasındaki ilişkiyi düzenleyici etkisi vardır.  

Yapılan çalışmaya göre, çalışma koşullarının çalışan kadınların bebek sahibi olma isteklerine 

etkisi vardır. Yapılan faktör analizine göre, her alt faktörde bulunan bu etkinin en yoğun 

hissedildiği iki alt faktör “yönetim şekli ve çalışma koşulları” ile “arkadaşlık ortamı” 

faktörleridir. Hofstede'nin belirsizlikten kaçınma kültürel boyutlarının çalışma koşulları ile 
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çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi arasındaki ilişkiye düzenleyici etkisi tüm alt 

faktörlerde tam olarak kanıtlanamamış olsa bile, ilişkideki düzenleyici etkisi yukarıda da 

belirtilen iki alt faktörde ("yönetim tarzı ve çalışma koşulları" ve "arkadaşlık ortamı") bulundu. 

Bu hipotez kısmen kanıtlandı. 

Bu makalenin temelini oluşturan tez, kadın çalışanların tercihlerini etkileyebilecek şirket iç 

politikalarını ve çalışma koşullarını düzenlemeleri için şirketlere kılavuzluk ederek, kadın 

çalışanların bebek sahibi olmayı tercih etmelerinin dolaylı olarak teşvik edilmesine katkı 

sağlayacaktır. Olumlu politikalar, kadın çalışanların işyerinde kendilerini daha güvende 

hissetmelerine ve bebek sahibi olduktan sonra işe dönme konusunda daha özgüvenli olmalarına 

olanak sağlayabilir. Politika yapıcılar, bu konularda yasalar ve politikalar belirlerken bu 

sonuçlardan yararlanabilirler. Buna ek olarak, farklı kurumların örgütsel yapılarını ve 

politikalarını hazırlayan yöneticiler ve diğer profesyoneller yaptıkları çalışmaları, 

kurumlarındaki kadın çalışanlarının çocuk sahibi olma isteklerini etkileyen faktörleri dikkate 

alarak yapabileceklerdir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma Koşulları, Çalışan Kadınlar, Bebek Sahibi Olma Tercihi, Sosyo-

Kültürel Boyutlar. 

 

ABSTRACT 

Today, working conditions such as working environment, management style and sense of 

appreciation come first among the issues that affect the preferences of working women for 

having a baby. However, people's perception of avoiding cultural uncertainty may have a 

moderator effect on the relationship between working conditions and preferences of working 

women for having a baby. In the thesis, which is the base of this article, it is aimed to understand 

the relationship between working conditions and the preferences of working women for having 

a baby and the moderator effect of Hofstede's cultural dimensions of uncertainty avoidance on 

this relationship. With this study, with the new information added to the literature, it is aimed 

to provide guiding information in determining the working conditions and company policies 

for female employees for the human resources professionals while determining their 

organizational design and policies. 

In the survey study, data on demographic status and preferences, working conditions and 

perceptions of uncertainty were collected from white-collar working women between the ages 

of 18-45. The results were evaluated with the SPSS application and the relationships and effects 

of the concepts were analyzed. 

This study expects to prove followings hypothesis: 

 Workplace conditions has an impact on preference of working women on having a baby. 

 Uncertainty avoidance also has a moderator effect in the relationship between workplace 

conditions and preference of working women on having a baby. 
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This study showed the effect of working conditions on the working women’s preference of 

having a baby, hence the first hypothesis is proved. According to the factor analysis, the two 

sub-factors in which this effect is felt most intensely are “the management style and working 

conditions” and “the friendship environment” factors. Although the moderator effect of 

Hofstede's cultural dimensions of uncertainty avoidance on the relationship between working 

conditions and the preference of working women to have a baby was not fully proven in all sub-

factors, the moderator effect in the relationship was observed in the two sub-factors mentioned 

above ("management style and working conditions" and "friendship environment"). This 

hypothesis has been partially proven. 

The thesis, which is the basis of this article, will guide companies to regulate internal policies 

and working conditions that may affect female employees' preferences and indirectly encourage 

them to prefer having a baby. Positive policies may allow female employees to feel more 

confident in the workplace and to be more confident about returning to work after having a 

baby. Governments may also be inspired by these results when setting laws and policies on 

these issues. In addition, managers and other professionals preparing the organizational 

structures and policies of different institutions will find the results of this study valuable. 

Keywords: Workplace Conditions, Working Women, Preference of Having a Baby, Socio-

Cultural Dimensions. 

 

GİRİŞ 

Kadın çalışanlar genellikle bebek sahibi olmak veya kariyerlerini ilerletmek konusunda ikilem 

yaşarlar. Çalışan kadınların çocuk sahibi olma kararını işyerindeki ağır kaldırma, fazla mesai, 

vardiya sistemi vb. gibi birçok faktör etkileyebilir. Zorlu çalışma koşulları, kadın çalışanların 

bebek sahibi olma konusunda bu ikilemi yaşamasına sebep olup, bu konudaki tercihlerini 

yeniden düşünmeye zorlamaktadır. 

Yapılan akademik çalışmalar, işyeri çalışma politikalarını hazırlarken, hamile kadın çalışanları 

korumak amacıyla fiziksel olarak zorlu çalışma, uzun süre ayakta durma, uzun çalışma saatleri, 

vardiyalı çalışma, kümülatif iş yorgunluğu gibi konuların dikkate alınmasını önermektedir. 

(Somers, 2000) 

ABD'de hamilelik nedeniyle ayrımcılık yasak olsa da hamile çalışanlara karşı ayrımcılık hala 

devam etmektedir ve bu ayrımcılık çoğu zaman işverenler için daha pahalı sonuçlar 

doğurmaktadır. (Lusky, 2015) 

Kadınlar sosyal yaşamlarında ve işyerinde eşitlikle ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunları 

azaltmak ve çözmek için bazı yasalar çıkarılsa da başarılı olunamamıştır. Bu sorunlara örnek 

olarak bir Walmart çalışanının dile getirdiği bu söz önemli ipuçları vermektedir: “Sağlıklı bir 

hamilelik ve maaşımı alma arasında seçim yapmak zorunda kaldım. Hiçbir hamile işçi bu kararı 

vermek zorunda olmamalı". 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 218 www.aegeanconference.com 

 

Çalışan kadınların çoğu, hamilelik sırasında işlerini kaybetmekten korkmaktadır. Bu, kadının 

anne olma arzusu ile işini sürdürme arasında bir seçim yapmak zorunda kalmasına neden 

olabilir. (McDaniel-Ogletree, 2015) 

Çalışan hamile kadınların işyerinde taşıdığı yükleri ağırlıkları sınırlıdır, bu nedenle 

amirlerinden bir düzenleme talep edebilirler. İşverenler, hamile bir kadın çalışanın yöneticisine 

ağır ekipman kullanma konusunda bir sınırının olduğunu ve bu sınırlamadan dolayı farklı bir 

görev beklediğini bildirdiğinde en uygun kararı almaya çalışmalıdır. (Willis & Scully, 2015). 

İşverenler için genellikle kaosa yol açan bir alan da annelik izni sırasında korunması gereken 

ücret ve avantajlardır. Uluslararası Çalışma Örgütleri (ILO) Sözleşmelerine göre, işverenler 

annelik yardımlarının maliyetinden sorumlu olmamalıdır. Bunun yerine buradaki maliyetler 

sosyal sigorta veya diğer kamu kaynakları kullanılarak karşılanmalıdır (Addati, Cassirer, & 

Gilchrist, 2014).   

Bir kadın çalışan doğum iznini kullanmayı planlarken bu izini kullanarak kişisel yaşamında 

istediklerini yaparsa kariyerinin risk altında olabileceğini düşünür. (De Vita, 2015) 

Bir yönetici koçu "İyi bir bölüm yöneticisi, birinin işten ayrılması veya kalması arasında fark 

yaratabilir" der. Bir çalışanlarının hamileliğini ilk kez yöneticisine anlattığında yöneticilerin sık 

yaptığı hatalardan biri de sessiz kalmaktır. O anda yanlış bir şey söylemek istemiyor olsalar bile 

sessiz kalmamalıdırlar. (De Vita, 2015) 

Güney Koreli çalışan kadınlara odaklanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, işyerinde cinsiyet 

ayrımcılığı yaşayan düşük ve orta gelirli kadınların, bunu deneyimlemeyen kadınlara kıyasla 

önemli ölçüde daha düşük gebelik planlarına sahip olduğunu göstermektedir. Yani işyerinde 

cinsiyet ayrımcılığı ile hamilelik planlaması arasında bir korelasyon vardır. 

Örgüt kültürü, işletmelerin hedef, politika ve stratejilerinin oluşumunda önemli bir etkiye 

sahiptir ve bu hedeflere kolayca ulaşılmasına yardımcı olur. Kurumsal kültür, 

organizasyonların emsallerinden bir aykırı olmalarına, organizasyonlarına ve çalışanlarına 

kimlik oluşturmalarına ve küresel rekabet ortamında stratejik avantaj elde etmelerine yardımcı 

olur. (Çakır, 2019) 

Kültürel boyutlar, insanların algıları, düşünme biçimleri ve yaşam tarzları üzerindeki etkileri 

hakkında bilgi gösterir. Kültürel boyutlara odaklanan birçok çalışma var. En popüler 

çalışmalardan biri Hofstede’nin çalışmasıdır. (Yahyagil, 2011) 

Çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihlerine kültürlerinin etkisi düşünüldüğünde 

Hofstede’nin kültürel boyutları incelemeye değerdir. Hofstede’nin kültürel boyutlar altı 

maddede incelenebilir. Bunlar; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erkeklik-kadınlık, 

bireysellik – ortaklaşacılık, uzun vadeye dönüklük- kısa vadeye dönüklük ve heves. (Winter & 

Liebrenz-Himes, 2015) (Yahyagil, 2015) 

Erkeklik kadınlık boyutu, eril değerlerin ne kadar baskın olduğunu gösterir. Eril kültürlerde 

başarı ve rekabet odaklanır ve eril değer olarak kabul edilir. Eril olmayan kültürlerde yaşam 
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kalitesi, ilişkiler vb. daha önemlidir. (Ardichvili, 2001). Mevcut Hofstede değerlendirmesine 

göre, Türkiye ölçeğin kadınsı tarafında yer alır ve puanı 45’tir. Bu da kültürün daha yumuşak 

yönlerinin değerlendiği ve teşvik edildiği anlamına gelir (Hofstede Insights, 2020).  

Erkek egemen kültürlerde işyeri koşullarının ve politikalarının erkeklere uygun olması 

mümkündür. Bir kadın için belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek olduğunda, kariyerinden emin 

olamayacağı için bebek sahibi olmak istemeyebilir. Kadın yöneticilerle ilgili bazı kültürler arası 

araştırmalar, onların paylaştığı bazı benzer terimlere işaret ediyor. (Ader & Izraeli, 1994), 

(Omair, 2008). 

Belirsizlikten kaçınma, bir örgütsel üyenin ne kadar belirsizlik ve belirsizlikten kaçınmak 

istediğini tanımlar. Belirsizlikten kaçınma konusunda yüksek olan üyeler, yaptıkları görevler 

için net hedeflere ve yönergelere sahip olmak ister. (Mukherjee, Hanlon, Kedia, & Srivastava, 

2012) Belirsizlikten kaçınma konusunda yüksek olan kültürlerin risk alma olasılığı düşüktür. 

Bu kültürlerdeki bireyler yaşamlarında ve kariyerlerinde istikrarı tercih ederler. (Hofstede, 

1980), (Baker & Carson, 2011)  

Belirsizlikten kaçınma düzeyinin yüksek olduğu kültürlerde, kuruluşların birçok yazılı kuralı 

ve prosedürü vardır ve riskten kaçınan yöneticileri ödüllendirir. Hofstede, belirsizlikten 

kaçınma oranı yüksek olan ülkelere örnek olarak Fransa, Japonya, Yunanistan ve Peru'yu, 

belirsizlikten kaçınma oranı düşük olan ülkelere örnek olarak Danimarka, Amerika, Hong Kong 

ve İsveç'i gösterirken, Türkiye bu endekste 40 ülke arasında 16. sırada yer almıştır. (1 = 

belirsizlikten en çok kaçınan; 40 = belirsizlikten en az kaçınan) (Sözer, 2006) 

Mevcut Hofstede ölçeğine göre Türkiye 85 puana sahip ve bu da kanunlara ve belirleyici 

kurallara çok büyük bir ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. İnsanlar kaygıyı ve gerginliği azaltmak 

için birçok ritüel ve geleneksel sosyal kalıplardan yararlanırlar. (Hofstede Insights, 2020) 

Bu çalışmada Hofstede’nin sadece belirsizlikten kaçınma boyutuna odaklanılmıştır ve 

belirsizlikten kaçınma kültürel boyutunun işyeri koşulları ile çalışan kadınlar için bebek sahibi 

olma tercihi arasındaki ilişkiye etkisini daha iyi anlamak hedeflenmiştir. 

Bu çalışmanın yapılmasının ardındaki motivasyonlardan biri, organizasyonların bebek sahibi 

olmak isteyebilecek kadın çalışanları için, organizasyonel politikalarını belirlerken veya 

güncellerken, şirketlerin insan kaynakları ve üst yönetimlerine yön göstermektir.  

Bu çalışmanın çıktıları, şirket yöneticilerin hamile kadın çalışanların doğum yaptıktan sonra 

işlerine daha kolay dönmelerine yardımcı olacak politikaları ve çalışma koşullarını belirlemek 

için önemli bilgiler sağlayacaktır. 

Bu çalışma aşağıdaki kavramları da ele alarak aşağıdakilerini sağlayacaktır. 

- Şirketler, bebeği olan kadınların doğum yaptıktan sonra işlerine daha kolay dönmelerine 

yardımcı olmak için politikalarını ve çalışma koşullarını düzenleyebilir. 
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- İşyeri koşulları ile annelik arasındaki ilişki bilinse bile kültürel özelliklerin bu ilişkiye 

etkisi bilinmeden doğru hamleler yapılamaz. 

- Bu çalışmada, organizasyon yapısı ve politikalarını oluşturmakla sorumlu olan 

şirketlerin İK ve üst yönetimi için çok önemli bilgiler sağlanacaktır. 

- Çalışan kadınlar için bebek sahibi olmanın çalışma koşulları ve tercihleri üzerindeki 

kültürel etkileri üzerine çok fazla çalışma yoktur. Bu çalışma, araştırmacılar için literatüre katkı 

sağlayacaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma herhangi bir sektöre odaklanmamaktadır, özel sektörde çalışanlar arasında 

yapılmıştır. Bu çalışma için örnek veriler çeşitli şirketlerde çalışan beyaz yaka kadın 

çalışanlardan elde edilmiş olup, toplamda 249 örnek toplanmıştır. 

Bu çalışmada 18 ile 45 yaşları arasındaki beyaz yakalı özel sektörde çalışan kadınları kapsayan 

anket yöntemi kullanılmıştır.  

 

Bu çalışmada aşağıdaki model önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu modelde bağımsız değişken işyeri koşulları, bağımlı değişken çalışan kadınların çocuk 

sahibi olma tercihi ve düzenleyici değişken olarak belirsizlikten kaçınma algısıdır. 

Yukarıdaki model baz alınarak aşağıdaki hipotezler üzerinde analizler yapılmıştır.   

Çalışmada iki hipotez ve hipotezlerimizdeki bağımsız değişken olan işyeri koşullarının alt 

faktörleri test edilmiştir. 

H1: İşyeri koşullarının, çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihleri üzerinde etkisi vardır. 

- H1a: Yönetim tarzı ve çalışma koşulları, çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihini 

etkilemektedir. 

İşyeri 

koşulları 
Bebek sahibi 

olma tercihi 

Belirsizlikten 

Kaçınma 
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- H1b: Arkadaşlık ortamının çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihleri üzerinde 

etkisi vardır. 

- H1c: Takdir duygusunun çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihleri üzerinde etkisi 

vardır. 

- H1d: İş tatminin, çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi üzerinde etkisi vardır. 

 

H2: İşyeri koşulları ile çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi arasındaki ilişkide 

belirsizlikten kaçınma algısının düzenleyici bir etkisi vardır. 

- H2a: Yönetim tarzı ve çalışma koşulları, çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi 

arasındaki ilişkide belirsizlikten kaçınma algısının düzenleyici bir etkisi vardır. 

- H2b: Arkadaşlık ortamı ile çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi arasındaki 

ilişkide belirsizlikten kaçınma algısının düzenleyici bir etkisi vardır. 

- H2c: Takdir duygusu ile çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi arasındaki ilişkide 

belirsizlikten kaçınma algısının düzenleyici bir etkisi vardır. 

- H2d: İş tatmini ile çalışan kadınların bebek sahibi olma tercihi arasındaki ilişkide 

belirsizlikten kaçınma algısının düzenleyici bir etkisi vardır. 

Çalışmamızda toplanan veriler SPSS 24 uygulaması ile incelendi. SPSS 24 versiyonunda 

bulunan ve Hayes tarafından geliştirilen modeli kullanan PROCESS makrosu, özellikle 

düzenleyici etkiyi ölçmek kullanılmıştır. (Hayes, 2016). 

Örneklemden veri toplamak için dört farklı anket kullanılmıştır. İlk ankette demografik bilgiler 

toplanmıştır.  

İkinci ankette kadınların çocuk sahibi olma tercihlerini öğrenebilmek amacı ile hamilelikten 

kaçınma isteği ölçeği (DAP – Desire to Avoid Pregnancy) kullanılarak uyarlanan dokuz soru 

sorulmuştur. Orijinal ölçek iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda üç ay içinde hamile olma 

isteği ölçümlenirken ikinci kısımda bir yıl içinde çocuk sahibi olma istekleri ölçülmektedir 

(Rocca, Ralph, Wilson, Gould, & Foster, 2019). Bu çalışmadaki uyarlama ile gelecek yıl 

ibaresi, gelecek 5 yıl içinde olarak sorulmuştur.  

Üçüncü ankette işyeri koşulları ölçeğindeki 18 soru sorulmuştur. Bu ölçek Erdil vd. (2004) 

tarafından Minnesota iş tatmini ölçeğinden ilham alınarak geliştirilmiştir. Sorulan 18 soru ile 

işyeri koşullarının alt kategorilerinde ölçümlenebilmektedir. Bu kategoriler: 

- Yönetim şekli ve çalışma koşulları 

- Arkadaşlık ortamı 

- Takdir duygusu 

- İş tatmini 

Son anket ise beş sorudan oluşan belirsizlikten kaçınma algısı hakkında bilgi toplayan ankettir. 

Belirsizlikten kaçınma algısı CVSCALE, Dorfman and Howel Scales (1988) ölçeği ile ölçüldü. 

Ölçek 22 sorudan oluşur ve 5 boyutu ölçmektedir (Dorfman & Howell, 1988) .  Belirsizlikten 
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kaçınma boyutunu ölçen 5 adet soru vardır (Yoo & Donthu, 2002). Bu çalışma sadece 

belirsizlikten kaçınma algısı boyutuna odaklandığından dolayı CVSCALE sorularından sadece 

ilgili olan 5 tanesi kullanıldı. 

 

BULGULAR 

Demografik Dağılım 

Çalışmaya katılanların tamamı 18-45 yaş arasındaki çalışan kadınlardır. Katılımcıların 

%83,5’lik bir kısmı 25-40 yaş arasında olanlardan oluşmaktadır. Yine katılımcıların %59,8’lik 

bir kısmının hiç çocuğu bulunmamaktadır. Katılımcı çalışan kadınların çoğunluğu 4-15 yıl 

arasında deneyime sahipler. 

İşyeri Koşulları 

 

Faktör Eigen 

Value 

Explained 

Varience % 

Yönetim şekli ve çalışma 

koşulları 

11,304 62,802 

Arkadaşlık ortamı 1,855 10,306 

Takdir Duygusu 0,928 5,158 

İş Tatmini 0,743 4,128 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 

 

KMO değeri işyeri koşulları kavramı için 0,935 olarak ölçüldü. Yaptığımız analize göre işyeri 

koşulları dört alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt faktörler, yönetim şekli ve çalışma koşulları, 

arkadaşlık ortamı, takdir duygusu ve iş tatminidir.  Toplam açıklanan değişim (eigenvalues) 

82,394. Bu kavramın Cronbach alpha coefficient: α değerleri her bir alt faktör için sırası ile 

0,929, 0,948, 0,754 ve 0,907 olarak bulundu. Bu değerler kabul edilebilir değerlerdir. Çocuk 

Sahibi Olma Tercihi 

Faktör Eigen 

Value 

Explained 

Varience % 

Çocuk Sahibi Olma Tercihi 3,906 78,124 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 
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KMO değeri çalışan kadınların çocuk sahibi olma tercihi kavramı için 0,761 olarak ölçüldü. 

Özellikle belirsizlikten kaçınma algısı sorularının analizi sonucunda beklendiği gibi tek bir 

faktör bulundu. Açıklanan değişim (eigenvalues) 51,825. Bu kavramın Cronbach alpha 

coefficient: α değeri ise 0,758 olarak bulundu. Bu değer kabul edilebilir bir değerdir. 

 

Belirsizlikten Kaçınma Algısı 

Faktör Eigen 

Value 

Explained 

Varience % 

Belirsizlikten Kaçınma  3,906 78,124 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 

 

KMO değeri belirsizlikten kaçınma algısı kavramı için ise 0,883 olarak ölçüldü. Özellikle 

belirsizlikten kaçınma algısı sorularının analizi sonucunda beklendiği gibi tek bir faktör 

bulundu. Açıklanan değişim (eigenvalues) 78,124. Bu kavramın Cronbach alpha coefficient: α 

değeri ise 0,927 olarak bulundu. Bu değer kabul edilebilir bir değerdir.  

 

Hipotez Testleri 

Hipotez testleri yapılırken, H1 hipotezi için işyeri koşullarının ve alt faktörlerinin ayrı ayrı 

çalışan kadınların çocuk sahibi olma tercihleri ile arasındaki ilişki test edildi. H2 hipotezi test 

edilirken ise belirsizlikten kaçınma algısının H1 hipotezindeki ilişkilere düzenleyici etkisi test 

edilmiştir. Test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda hipotez numaralarının yanında 

işyeri koşulları ve alt faktörleri belirtilmiştir. 

 

Hipotez B  SH t p Sonuç 

H1 İşyeri Koşulları -0,426 0,169 2,521 0,013* Kabul Edildi 

H1 a) Yönetim Şekli ve 

Çalışma Koşulları 

0,294 0,147 1,999 0,047* Kabul Edildi 

H1 b) Arkadaşlık Ortamı 0,109 0,193 0,566 0,571 Kabul Edildi 

H1 c) Takdir Duygusu -0,122 0,195 -0,623 0,533 Kabul Edildi 

H1 d) İş Tatmini 0,021 0,230 0,095 0,924 Kabul Edildi 

H2 İşyeri Koşulları -0,119 0,166 0,714 0,475 Reddedildi 
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H2 a) Yönetim Şekli ve 

Çalışma Koşulları 

-0,017 0,122 -0,143 0,886 Kabul Edildi 

H2 b) Arkadaşlık Ortamı -0,056 0,164 -0,342 0,730 Kabul Edildi 

H2 c) Takdir Duygusu -0,038 0,152 -0,252 0,801 Reddedildi 

H2 d) İş Tatmini -0,120 0,214 -0,562 0,574 Reddedildi 

  

Tablodan da anlaşılacağı üzere H1 hipotezinde işyeri koşulları ve onun alt faktörleri ile 

kadınların çocuk sahibi olma arasındaki ilişki kanıtlanmıştır ancak H2 hipotezinde öngörülen 

belirsizlikten kaçınma algısının H1 de belirtilen ilişkilere düzenleyici etkisi tam olarak 

kanıtlanamamıştır. Düzenleyici etki sadece iki alt faktörün ilişkisinde görülmüştür. Bu alt 

faktörler “Yönetim Şekli ve Çalışma Koşulları” ve “Arkadaşlık Ortamı” faktörleridir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırmanın bulgularına göre çalışma koşulları (yönetim tarzı ve çalışma koşulları, 

arkadaşlık ortamı, takdir duygusu ve iş doyumu) kadınların bebek sahibi olma tercihini 

etkilemektedir. 

Çalışmamız belirsizlikten kaçınmanın işyeri durumu ile bebek sahibi olma tercihi arasındaki 

ilişkide anlamlı bir moderatör etkisinin olmadığını ortaya koysa da çalışma koşullarının iki alt 

faktörü olan “yönetim tarzı ve çalışma koşulları” ve arkadaşlık ortamı ile ilişkide moderatör 

etkisi olduğunu bulduk.  

İş yerlerindeki genel belirsizlikler ortadan kalkarsa, çocuk sahibi olma düşüncesi değişebilir. 

Belirsizlikler ortadan kalktığında, “yönetim tarzı ve çalışma koşulları” ve “arkadaşlık ortamı” 

daha etkili hale gelir. Toplum baskı olarak değerlendirildiğinde çevre kadar dostluk ilişkileri de 

bu kararda etkili olabilir. 

Örgütsel ortamı oluştururken, “yönetim tarzı ve çalışma koşulları” ile “arkadaşlık ortamı” iyi 

odaklanılması gereken faktörlerdir. Bu iki faktör, belirsiz ortamlar için de önemlidir. 

“Takdir duygusu” ve “iş tatmini” kadınların bebek sahibi olma tercihini etkileyen iki faktördür 

ve bu faktörler çalışan kadınların belirsizlikten kaçınma algısı tarafından değiştirilmez. 

Bu çalışma, şirketlerin politikalarını ve çalışma koşullarını bebeği olan kadınların doğum 

yaptıktan sonra işlerine daha kolay dönmelerine yardımcı olacak şekilde uyarlamalarına katkıda 

bulunacaktır. 

Bazı şirketler çalışanlarının hamileliğini azaltmak için ters yönde davranabilir, hükümetler 

bulgulara dayalı iyileştirmeler sağlamalıdır. 

Gelecekte, Covid-19 pandemisinden sonra benzer bir çalışma yapılmasını ve sonuçların bu 

çalışma ile karşılaştırılmasını öneriyorum. 
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Çalışma farklı kültürler için tekrar edilebilir ve sonuçlar, çalışan kadınların ait olduğu 

topluluğun kültürel farklılıkları hakkında bilgi sağlayabilir. 

Diğer bir öneri ise, şirketin merkez ofisinde çalışan kadınlar ile evde ya da başka bir yerde 

çalışan kadınlar için ikna edici bir şekilde benzer bir çalışma yapılmasıdır. 
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ÖZET 

Dış borçlanma, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için büyüme finansmanı ile uluslararası 

entegrasyonun temini bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye 

ekonomisinde 1980-2019 dönemi kısa vadeli dış borçlanma ve reel gayri safi yurt içi hasıla 

gerçekleşmeleri arasındaki ilişkinin eşbütünleşme ve nedensellik analiziyle incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan Engle-Granger eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre 

reel gayri safi yurt içi hasıla ve kısa vadeli dış borçlanma arasında bir eşbütünleşme ilişkisi 

bulunduğu saptanmıştır. Aralarında eşbütünleşme ilişkisi saptanan model değişkenleri 

kapsamında nedensellik analizi yapmak için ise hata düzeltme modeli uygulanmıştır. Hata 

düzeltme modellerinden elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde kısa vadeli dış borçlanmanın 

uzun dönemde reel gayri safi yurt içi hasıla değişkeninin bir nedeni olduğu tespit edilirken kısa 

dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Ayrıca, uzun dönemde reel gayri 

safi yurt içi hasıla değişkeninin kısa vadeli dış borçlanmanın bir nedeni olduğu ve kısa dönemde 

reel gayri safi yurt içi hasıladan kısa vadeli dış borçlanmaya doğru bir nedensellik ilişkisinin 

varlığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, ekonomik büyümenin bir güven 

ortamı biçiminde algılanmasına bağlı olarak dış borçlanmaya neden oluşturabileceği yorumu 

yapılabilecektir. Bu kapsamda ilgili süreçte borçlanmanın vadesinin yanı sıra alınan borçların 

kullanım alanlarının etkinliğinin de kontrol altına alınması gerektiği önerilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kısa Vadeli Dış Borçlanma, Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, 

Eşbütünleşme, Nedensellik, Hata Düzeltme Yöntemi,     
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ABSTRACT 

Foreign borrowing is very important in terms of securing growth finance and international 

integration for developed or developing countries. In this study, it was aimed to examine the 

relationship between the short-term external debt in the period of 1980-2019 and real gross 

domestic product realizations in Turkey’s economy by using the co-integration and causality 

analysis. According to the results of Engle-Granger co-integration analysis used in the study, it 

was determined that there is a co-integration relationship between real gross domestic product 

and short-term external borrowing. Error correction model was applied to make causality 

analysis within the scope of model variables with the co-integration relationship between them. 

According to the results obtained from error correction models, it was determined that short-

term external borrowing is a cause of real gross domestic product in the long run, while no 

causality relationship has been found in the short run. In addition, it was determined that the 

real gross domestic product variable in the long run is a cause of short-term external borrowing 

and there is a causality relationship from real gross domestic product to short-term external 

borrowing in the short run. When the analysis results are evaluated, it can be interpreted that 

economic growth may cause external borrowing depending on the perception of it as an 

environment of trust. In this context, it may be suggested that in the relevant process, the 

efficiency of the areas of use of borrowed debts should be taken under control as well as the 

maturity of the borrowing.  

Keywords: Short Term External Borrowing, Real Gross Domestic Product, Co-integration, 

Causality, Error Correction Method. 

 

GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerde kaynakların adil olarak dağıtılmaması, sermaye ve işgücü 

yetersizliği gibi problemlerin bulunması sonucu ülkeler ya da kişiler borçlanma yolunu tercih 

edebilmektedirler. Söz konusu borçlanma davranışı iç ve dış borçlanma şeklinde 

gerçekleşebilmektedir. İç borç, ülke içerisindeki kamu ya da özel sektör arasında, parasal alanda 

yapılan borçlanma olarak tanımlanmaktadır (Yaraşır Tülümce ve Yavuz, 2017: 1036). Dış borç 

ise yerleşik olmayan kişilere, para, mal veya hizmet olarak geri ödenen borçların toplamını 

ifade etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, dış borçlanma ekonomik büyümenin hızlanması 

için önemli bir finansman kaynağı olarak görülmektedir (Bilginoğlu ve Aysu, 2008: 2).  

Türkiye, 1950’li yıllardan sonra uygulanan politikalarda sorunların yaşanmasıyla ekonomik 

dengenin bozulduğuna işaret eden bir tablo ile karşı karşıya kalan ülkeler arasındadır. İlgili 

dönemde ödemeler dengesi açıklarının fazla olması ve iç kaynakların yetersizliği ülkenin dış 

kaynaklara yönelmesine neden olmuştur. Sürecin devamında dış borçlanmanın artmasıyla 

1958’de moratoryum ilan edilmiştir. Beraberinde meydana gelen dış borç krizleri de belli bir 

dönem aralığında büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir (Çelik, 2013: 88). 1980’li yıllara 
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gelindiğinde ise uygulanan politikaların revize edilmesiyle dış borçlarda yaşanan artışların daha 

yüksek düzeylere çıktığı gözlenmiştir. Söz konusu gelişmeler nedeniyle ülke ekonomisinin 

iyileşmesi için diğer ülkelerden gelen sıcak para veya dış borç sağlanarak finansal 

serbestleşmeye gidilmiştir (Çelik ve Başkonuş Direkci, 2013: 113).   

Bu kapsamda ilgili dönemde Türkiye’deki dış borç gelişiminde kamu ve özel sektör 

dağılımından bahsetmek gerekmektedir. 2000’li yıllarda kamu ve özel sektör arasındaki kısa 

vadeli dış borç stokunun değişim göstermesiyle beraber Türk lirasının değerlenmesi cari açığın 

hızla büyümesine sebep olmuştur. Cari açığın hızla büyümesiyle ekonomide bu açığı finanse 

edebilmek için dış kaynaklara yönelim gerçekleşmiştir. Bunlara ek olarak enflasyonun 

yükselmesi, bankacılık sisteminde yaşanan olumsuzluklar ve dış borç stokunun artmasıyla 

Kasım 2000 yılı ve Şubat 2001 yılında krizler yaşanmıştır. Özel sektörün borçlanmaya teşvik 

edilmesiyle 2006 yılında toplam dış borç stoku içindeki oranı %58,1’e yükselerek kamu sektörü 

dış borcunu geçmiştir (Çelik, 2013: 28-29). Yaşanan krizler ekonomide büyük etkiler yaratmış 

ve bir anlamda yeni karar ve önlemlerin alınmasına neden olmuştur (Erkan ve diğerleri, 2012: 

314). Alınan kararlar sonucunda kamu sektörünün dış borçları zamanla azaltılmış ve ekonomik 

canlılığın sağlanması açısından özel sektörün dışarıdan borçlanması teşvik edilmiştir. Bu 

durumda dış borca teşvik edilen özel sektörün borç yükü artmıştır (Uslu, 2018: 50).  

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin kısa vadeli toplam dış borcu 2007 yılında 43.152 

milyon dolar ve 2008’de 52.527 milyon dolar iken günümüze gelindiğinde Kasım 2020 sonu 

itibariyle, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre %9,5 oranında artışla 134,6 milyar 

ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Borçlu açısından ele alındığında, kamu sektörünün kısa 

vadeli borcu %1,8 oranında azalarak 24,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli 

dış borcu %0,8 oranında azalarak 88,7 milyar ABD doları olmuştur. Ülke içerisindeki kredi 

maliyetlerinin yüksek olması, özel sektör açısından dış borçlanmayı daha çekici hale getirmiş 

ve borç sarmalı içerisine sürüklemiştir. Alınan borçların etkin olarak kullanılmaması 

durumunda geri ödenecek olan finansal sermayenin anapara ve faizlerini ödemek için tekrar 

borçlanmaya gidilmiştir (Çöğürcü, 2011: 173-175). Bu nedenle Merkez Bankası verileri 

incelendiğinde kamudan çok özel sektörün kısa vadeli borç yüküne girdiği görülmüştür.       

Bu çalışmanın temel konusu, eşbütünleşme ve nedensellik analizleri yardımıyla Türkiye’de kısa 

vadeli dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. İnceleme 

kapsamında reel gayri safi yurt içi hasıla ve kısa vadeli dış borçlanma verileri kullanılmıştır. Bu 

kapsamda çalışmada ilk olarak Türkiye’de ekonomik büyüme ve kısa vadeli dış borçlanma 

arasındaki ilişkiye değinilmiş ardından literatür özetine yer verilmiştir. Daha sonra yararlanılan 

materyal ve yöntem açıklanarak veri setine ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Son olarak ise elde 

edilen analiz sonuçlarına ilişkin çeşitli değerlendirilmelerde bulunulmuştur.  
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Literatür Özeti 

Borçlanma ekonomilerin finansal gereksinimleri karşılamak için sıklıkla başvurdukları bir mali 

kaynak olarak değerlendirilmektedir. İç ve dış borçlanma şeklinde sağlanan finansman 

kaynakları özellikle gelişmekte olan ekonomiler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 

açıdan çalışmanın konusu kapsamında üzerinde durulan dış borçlanma ve ekonomik büyüme 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik çalışmalar Tablo 1’de yer almaktadır. 

  Tablo 1. Literatür 

Yazar/Yazarlar Ülke/Dönem Yöntem Bulgular 

Farzin (1988) 
Sudan/1975-

1984 

EKK (En Küçük 

Kareler)  

Dış borçlanmanın ekonomik büyümeyi negatif 

yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Glasberg ve Ward (1993) 

43 Gelişmekte 

Olan 

Ülke/1973-1985 

EKK   
Dış borçların ekonomik büyüme üzerinde negatif 

etki yarattığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Ulusoy ve Küçükkale 

(1996) 

Türkiye/1950-

1992 

Granger Nedensellik 

Testi 

Toplam dış borcun ekonomik büyüme üzerinde 

negatif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Karagöl (2002) 
Türkiye/1956-

1996 

VAR (Vektör 

Otoregresyon), 

Granger Nedensellik 

Testi 

Dış borç stokunun ekonomik büyüme üzerinde 

olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır. 

Karagöl (2006) 
Türkiye/1960-

2002 

Johansen 

Eşbütünleşme Testi, 

VAR  

Dış borç stoku ve ekonomik büyüme üzerinde 

olumlu bir etki bulunmuştur. 

Aysu (2007) 
Türkiye/1968-

2005 

Johansen 

Eşbütünleşme Testi 

Nüfus artış hızı, sabit sermaye yatırımları, eğitim 

harcamaları ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif; dış borçlar ve ekonomik büyüme arasında 

negatif ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Akdağ (2007) 
Türkiye/1955-

2006 

Granger Nedensellik 

Testi 

Dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasında 

uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Bilginoğlu ve Aysu (2008) 
Türkiye/1968-

2005 

EKK, Doğrusal 

Regresyon Analizi 

Dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerinde 

negatif etki yarattığı tespit edilmiştir. 

Uysal ve diğerleri (2009) 

Gelişmekte olan 

ülkeler/1965-

2007 

VAR  

Kısa ve uzun dönemde dış borçlar ile ekonomik 

büyüme arasında negatif yönlü ilişki tespit 

edilmiştir. Dışarıdan sağlanmış olan sermayenin 

tamamının gereksiz harcamalar için kullanıldığı 

ortaya konulmuştur. 

Çöğürcü (2011) 
Türkiye/1980-

2009 
EKK  

Türkiye’deki dış borçların ve nüfus artış hızının 

ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yarattığı 

belirlenmiştir. 

Kırcı Çevik ve Cural 

(2013) 

Türkiye/ 1989-

2012 

VEC (Vektör 

Otoregrsif Model) 

ve Toda-Yamamoto 

Nedensellik Testi 

Dış borçlanmadan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenirken 

ekonomik büyüme ile iç borçlanma arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 

Dış borçlanmanın (kamu ve özel sektör) ekonomik 

büyümenin Granger nedeni olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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Çelik (2013) 
Türkiye/ 1991-

2010 

Johansen 

Eşbütünleşme Testi, 

Granger Nedensellik 

Testi 

Dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerinde 

negatif etki yarattığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Çelik ve Başkonuş Direkçi 

(2013) 

Türkiye/1991-

2010 

Johansen 

Eşbütünleşme Testi 

ve Granger 

Nedensellik Testi 

Dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında 

negatif yönlü bir etkileşim olduğu saptanmıştır. 

Kamacı (2016) 

6 Orta Asya 

Cumhuriyeti ve 

Türkiye/1995-

2014  

Panel Veri Analizi 

Dış borçlanma, ekonomik büyüme ve enflasyon 

arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca dış borçlardan ekonomik 

büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu 

belirlenirken ekonomik büyümeden dış 

borçlanmaya doğru herhangi bir nedensellik 

ilişkisine rastlanmamıştır.  

Yaraşır Tülümce ve Yavuz 

(2017) 

Türkiye/1986-

2016 

ARDL (Gecikmesi 

Dağıtılmış 

Otoregresif Sınır 

Testi), VAR  

Toplam borçlanma, iç ve dış borçlanma, kısa 

vadeli iç borçlanma ve uzun vadeli dış 

borçlanmanın ekonomik büyümeyi negatif; uzun 

vadeli iç borçlanmanın ise ekonomik büyümeyi 

pozitif etkilediği tespit edilmiştir.   

Öztürk ve Çınar (2018) 
Türkiye/ 1975-

2016 

Engle-Granger 

Eşbütünleşme Testi, 

DOLS (Uzun 

Dönem Kat Sayıları 

Analizi) 

Bulgulara göre uzun dönemde kamu dış 

borçlanmasının ekonomik büyümeyi arttırdığı 

belirlenmiştir. 

Uslu (2018) 
Türkiye/1970-

2016 

ARDL Testi, Toda-

Yamamoto 

Nedensellik Testi 

Ekonomik büyüme, yatırım, işgücü, dış borç ve 

beşeri sermaye serileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. ARDL 

yöntemiyle gerçekleşen uzun dönem analizinde, 

Türkiye’de sermaye stokundaki %1’lik artışta 

beşeri sermayenin  (%0,46) en yüksek etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tuna (2019) 
Türkiye/1980-

2017 

VAR, Granger 

Nedensellik Testi 

Dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında 

nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ekonomik büyümenin dış borçlanmayla 

sağlandığı tespit edilmiştir. 

Dursun (2019) 
Türkiye/ 1970-

2017 

Bai-Perron 

Eşbütünleşme Testi 

Dış borç stoku ile bütçe açığı ve yatırımlar 

arasında negatif; dış borç stoku ile cari işlemler ve 

gayrisafi yurtiçi hasıla arasında pozitif etkileşim 

yarattığı bulgusu saptanmıştır.     

 

Literatürde yer alan çalışmalar mevcut yapısıyla değerlendirildiğinde çalışmaların bazılarında 

dış borçlanmanın ekonomik büyümeyi negatif etkilediği belirlenirken pozitif yönde etkilediği 

bulgusuna ulaşan çalışmaların da olduğu görülmektedir. Benzer şekilde ekonomik büyümenin 

de dış borçlanma üzerinde pozitif veya negatif etkilerinin olduğunu tespit eden çalışmalara 

rastlamak mümkündür. Dolayısıyla literatürde konuyla ilgili tam bir görüş birliğine varılmadığı 

söylenebilecektir. Söz konusu sonuçların ortaya çıkmasında incelenen değişkenlerin dönemsel, 

bölgesel veya nitelik bakımından farklılaşmasının etkili olduğu gözlenmektedir. 
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YÖNTEM  

Zaman serisi analizinin varyansı ile ortalaması zaman içerisinde sabit ve iki dönem arası ortak 

varyansı hesaplanan döneme ait değil fakat iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı ise durağan 

kabul edilir (Gujarati ve Porter, 2005: 713). Zaman serilerinin birim kök içerip içermediği ve 

hangi seviyede durağan olduklarının tespiti söz konusu analizlerin ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada durağanlık sınaması için Genişletilmiş Dickey Fuller 

(ADF) testi ve Phillips-Perron (PP) testinden yararlanılmıştır.  Değişkenlerin durağanlık 

dereceleri belirlendikten sonra aynı seviyede durağan olduğu tespit edilen iki değişkenin uzun 

dönemde beraber hareket edip etmediklerini saptamak amacıyla Engle Granger eşbütünleşme 

testine başvurulmuştur. Bunlara ek olarak eşbütünleşmenin varlığı durumunda değişkenlerin 

kısa ve uzun dönem etkileşimlerinin ortaya konulması amacıyla hata düzeltme modeli (ECM) 

kullanılmıştır. Bu çerçevede çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemlere ilişkin teorik altyapı 

şu şekildedir:  

Zaman serisi analizlerinde öncelikle serilerin durağanlık düzeylerine bakılması gerekmektedir. 

Çalışmalarda serilerin durağanlık mertebeleri belirlenmekte veya ilgili serilerin durağan 

olmadığı koşullarda fark alma işlemi yapılarak sınama işlemine devam edilmektedir. Bu 

bağlamda ADF birim kök testinde kullanılan regresyon denklemi (Dickey-Fuller, 1981: 1063): 

∆𝑌𝑡= ɑ + ytrend + ρ𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛿∆𝑌𝑡−𝑖
𝑘
𝑖=1  + 𝑢𝑡                                            (1)  

şeklindedir. (1) nolu regresyon denkleminde, bağımlı değişken gecikme uzunluğu Akaike 

(AIC) bilgi ölçütünden yararlanılarak belirlenmektedir (Kat, 2008: 117).  

ADF testleri için, hata terimlerinin istatistiki açıdan bağımsız ve sabit varyans içerdikleri 

varsayılmaktadır. Bu gerekçeyle birim kök testinin doğruluğunun sınanması açısından hata 

terimleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı ve sabit varyansın olduğundan emin olmak için 

Phillips-Perron tarafından PP testi geliştirilmiştir (Phillips ve Perron, 1988: 341). PP testi, ADF 

testinin yanı sıra trend içeren serilerde daha güçlü olan birim kök analizi olarak bilinmektedir 

(Uslu, 2018: 77).  

Engle-Granger eşbütünleşme analizi kullanılarak ilgili zaman serilerinin uzun dönemde birlikte 

hareket edip etmedikleri tespit edilmektedir. Bu analiz ise iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir (Engle ve Granger, 1987: 268).  

𝐾𝐷𝐵𝑡= ꞵ0+ ꞵ1 LRGSYİH𝑡+𝑢1𝑡𝐾𝐷𝐵𝑡= ꞵ0+ ꞵ1 LRGSYİH𝑡+ 𝑢1𝑡                       (2) 

𝐿𝑅𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡= α0+ 𝛼2 KDB𝑡+𝑢2𝑡𝐿𝑅𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡=α0+ 𝛼2 KDB𝑡+ 𝑢2𝑡                        (3) 

Aralarında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilen değişkenlerde nedensellik ilişkisi analizi 

yapılırken ECM modelinden yararlanılabilmektedir. ECM modelinde kullanılan regresyon 

modeli aşağıdaki gibidir (Granger, 1988: 204): 

𝐾𝐷𝐵𝑡= ꞵ0+ ∑ α𝑖∆𝑘
𝑖=0 𝐾𝐷𝐵𝑡−𝑖+ ∑ ρ𝑗∆𝑘

𝑗=1 𝐿𝑅𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝐽 + 𝜆1𝑢1𝑡−1+                 (4) 
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𝐿𝑅𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡= 𝑌0+ ∑ X𝑖∆𝑘
𝑖=0 𝐿𝑅𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑖+ ∑ μ𝑗∆𝑘

𝑗=1 𝐾𝐷𝐵𝑡−𝐽 + 𝜎1𝑢2𝑡−1+ 𝑢2𝑡   (5) 

ECM modelinde değişkenlerin gecikme uzunlukları belirlendikten sonra hata düzeltme 

katsayısının 0 ile -1 arasında kabul edilip istatistiki olarak anlamlı sonuçlar vermesi 

beklenmektedir (Granger, 1988: 204). 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Analizde kullanılan değişkenler 1980-2019 dönemi yıllık verilerini kapsayan reel ekonomik 

büyüme ile kısa vadeli dış borçlanma serilerinden oluşturulmuştur. GSYH verilerine Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), kısa vadeli dış 

borçlanma veri setine ise Dünya Bankası veri tabanından ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan 

KDB serisi vadesi bir yıl ya da daha kısa olan borçları ve uzun vadeli borçların gecikmiş faizini 

içermektedir. Toplam dış borç, yerleşik olmayan kişilere, para, mal veya hizmet olarak geri 

ödenen borçtur. Analizde kullanılan serilerin temel istatistiksel gösterge ve açıklamaları Tablo 

2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Veri Tanımlamaları ile İstatistiki Göstergeler 

Veriler Açıklama 

KDB Kısa Vadeli Dış Borç (Toplam Dış Borcun Yüzdesi) 

LRGSYH Logaritmik Reel GSYH (2010 Bazlı ABD Doları) 

Serilerin İstatistiksel Göstergeleri 

Seriler n Ortalama Standart Sapma Min. Max. Jarque-Bera 

KDB 
40 

0.2049 0.0591 0.0898 0.3338 0.7275 

LRGSYH 26.9826 0.5139 26.1137 27.8552 1.8821 

 

 

 

Şekil 1. Serilere Ait Grafiksel Gösterimi 

 

Şekil 1’de bulunan seri grafikleri gözden geçirildiğinde, söz konusu serilerin artan bir seyir 

izlediği görülmektedir. Serilerin farkı alındığında uzun dönemde fark durağan olduğu ve belli 

bir ortalama etrafında dalgalandığına ilişkin önsel bir yorum yapılabilecektir. Bu çerçevede 
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durağanlık sınaması için ADF ve PP birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda ADF 

testinde AIC, PP testinde ise Newey-West bilgi kriteri kullanılmış ve sonuçlar Tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. ADF ile PP Birim Kök Test Sonuçları 

  LRGSYH LRGYH KDB KDB 

ADF 

(AIC) 

Sabitsiz  
6.8325      

(1.0000) 

-2.0494**     

(0.0402) 

0.0525      

(0.6945) 

-6.2979***   

(0.0000) 

Sabitli 
-0.2210   

(0.9272) 

-6.4622*** 

(0.0000) 

-2.0821      

(0.2526) 

-6.2943***    

(0.0000) 

Sabitli ve Trendli 
-2.5632     

(0.2982) 

-4.1984**      

(0.0112) 

-3.0598    

(0.1300) 

-6.2100***   

(0.0000) 

PP 

(Newey-

West) 

Sabitsiz  7.6056 (1.0000) 
-3.5612*** 

(0.0007) 

0.5587 

 (0.8326) 

-6.8461***        

(0.0000) 

Sabitli 
-0.1934 

 (0.9309) 

  -6.4847*** 

(0.0000) 

  -1.8634        

(0.3455) 

-7.1661***    

(0.0000) 

Sabitli ve Trendli 
-2.6231 

 (0.2728) 

-6.3861***     

(0.0000) 

-3.1646        

(0.1064) 

-7.1641***   

(0.0000) 

Not: *** ve ** simgeleri sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde istatistiki anlamlılığı, parantez 

içerisindeki ifadeler ise olasılık değerlerini göstermektedir. 

 

Tablo 3’te bulunan durağanlık analizi sonuçlarına göre, her iki birim kök testi sonuçlarının 

paralellik gösterdiği ve serilerin fark durağan olduğu belirlenmiştir. Birinci farkta durağan 

olduğu belirlenen seriler arasındaki uzun dönem birlikteliğine yönelik ilişkinin varlığı Engle-

Granger eşbütünleşme analizi ile sınanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan EKK denklemleri şu 

şekildedir: 

LRGSYH𝑡= 26.0359 + 0.6978∗𝐾𝐷𝐵𝑡 + 0.0412∗trend                           (6) 

             [0.0264]         [0.1686]             [0.0009] 

      𝐾𝐷𝐵𝑡= −11.7117 + 0.4534∗lrgsyh𝑡 –  0.0162∗trend                      (7) 

                                [2.8631]         [0.1096]             [0.0048] 

(6) ve (7) nolu denklemler köşeli parantez içerisinde belirtilmiş olan değerler standart hataları 

göstermektedir. Standart hataları gösterilen tüm denklem değişkenlerinin %1 istatistiki düzeyde 

anlamlı olduğu belirlenmiştir.  İkinci aşamasında EKK denkleminden türetilen hata terimi 

serisinin durağanlık analizi gerektiren testin bu aşamadaki birim kök sınaması için AIC bilgi 

kriteri kullanılarak uygulanan sabitsiz ve trendsiz formlu ADF test sonuçları Tablo 4’te yer 

almaktadır. 
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Tablo 4. İki aşamalı Engle-Granger Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Eşbütünleşme 

Denklemi 

Hata Terimi ADF Test İstatistiği 

(Sabitsiz ve Trendsiz) 

Engle-Yoo Tablo Kritik Değeri 

%1 %5 %10 

(6) nolu denklem -3.4761* 
4.32 3.67 3.28 

(7) nolu denklem -4.2939** 

Not:** ve * ifadeleri sırasıyla %5 ve %10 düzeyinde istatistiki anlamlılığını göstermektedir. 

   

Tablo 4’te yer alan sonuçlar incelendiğinde (6) ve (7) nolu denklemlerden türetilen hata terimi 

serilerinin durağanlık analizi sonuçları LRGSYH ile KDB değişkenleri arasında eşbütünleşme 

ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Söz konusu karar her iki denklemden türetilen hata 

terimi t istatistiklerinin Engle-Yoo (1987) tarafından tanımlanan kritik değerler kapsamında 

değerlendirilmesi sonucu verilmiştir. Bu kapsamda (6) ve (7) nolu EKK denklemlerine ait 

sonuçların sırasıyla %10 ve %5 istatistiki düzeyde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Buna göre, 

LRGSYH ve KDB değişkenleri arasında en az bir eşbütünleşme vektörü olduğu yorumu 

yapılabilecektir.  

Aralarında eşbütünleşme ilişkisi bulunan model değişkenleri kapsamında nedensellik analizi 

yapmak için uygulanan ECM modeli ile kısa ve uzun dönem nedensel ilişkilerin ortaya 

konulması mümkündür. ECM modellerinde AIC bilgi kriterinden yararlanılarak uygun 

gecikme uzunlukları tespit edilmiştir. Bu aşamada farklı gecikme uzunlukları altında 

çözümlenen varyasyonlar arasında en düşük AIC değerine sahip modelin gecikme uzunlukları 

esas alınmıştır. Tablo 5’te;  

A Denklemi: 𝐻0= KDB, LRGSYH’nin nedeni değildir.  

          𝐻1= KDB, LRGSYH’nin nedenidir. 

B Denklemi: 𝐻0= LRGSYH, KDB’nin nedeni değildir. 

               𝐻1= LRGSYH, KDB’nin nedenidir. 

şeklinde oluşturulan hipotezler sınanmaktadır.  
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Tablo 5. Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 

Denklemler 

 

Gecikme 

Sayıları 

Hata 

Düzeltme 

Terimi 

Katsayıları 

 

F-Wald 

İstatistikleri 

 

A 

 

DLRGSYH = 0.0421 -0.3877 * RESİDGDP(-1) + 0.0596 

* DLRGSYH(-1) -0.0883* DKDB(-1) 

Bağımlı 

Değişken 

Gecikmesi:1, 

Bağımsız 

Değişken 

Gecikmesi:1 

 

-0.3877 

(0.0274) 

 

0.1507 

(0.7003) 

 

 

B 

DKDB= 0.0490 – 0.5355*RESİDKDB(-1) + 

0.5841*DKDB(-1) – 0.5695*DLRGSYH(-1) + 

0.0346*DLRGSYH(-2) – 0.0138*DLRGSYH(-3) – 

0.4656*DLRGSYH(-4) 

Bağımlı 

Değişken 

Gecikmesi:1, 

Bağımsız 

Değişken 

Gecikmesi:4 

 

-0.5355 

(0.0033) 

 

 

6.1283 

(0.0011) 

A denklemine göre, RESİDGDP değişkeninin olasılık değerinin %5 istatistiki düzeyde anlamlı 

olması sistemde bir hata düzeltme mekanizmasının varlığını ve değişkenlerin nedensellik 

ilişkisi içerisinde olduğunu göstermektedir. Söz konusu hata düzeltme terimi katsayısının -0.39 

olması gerçekleşen sapmaların  %39’unun bir dönem sonra giderildiğinin göstergesidir. Analiz 

sonuçlarına göre uzun dönemde KDB’nin LRGSYH değişkeninin bir nedeni olduğu tespit 

edilirken kısa dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. A denklemine ait F-

Wald testi incelendiğinde ise olasılık değerinin istatistiki olarak anlamsız olduğu ve dolayısıyla 

değişkenler arasında kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin olmadığı görülmektedir.  

B denklemine göre, RESİDKDB değişkeninin olasılık değerinin %1 istatistiki düzeyde bir hata 

düzeltme mekanizması olduğunu göstermektedir. Hata düzeltme terimi katsayısının -0.54 

olması gerçekleşen sapmaların bir dönem sonra  %54 düzeyinde giderildiğinin göstergesidir. 

Uzun dönemde LRGSYH değişkeni ile KDB değişkeni arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmuştur. F-Wald istatistiği incelendiğinde olasılık değeri %1 istatistiki düzeyde anlamlı 

bulunmuş ve kısa dönemde RGSYH’den KDB değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5’te belirtilen ECM denklemlerinin istikrarlı olup olmadıklarının belirlenebilmesi için 

Cusum ve Cusum Square grafiklerinden yararlanılmış ve denklemlere ilişkin sonuçlar Şekil 2 

ve Şekil 3’te sunulmuştur. 
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Şekil 2. A Denklemine Ait Cusum ve Cusum Square Grafiği Sonuçları 

 

 

Şekil 3. B Denklemine Ait Cusum ve Cusum Square Grafiği Sonuçları 

 

Şekil 2 ve 3’te belirtilen Cusum test sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde, analiz edilen 

modellerin istikrarlı olduğu ve yapısal kırılmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ek olarak ECM 

modeli sonucunda RGSYH’den KDB değişkenine doğru olduğu tespit edilen kısa dönemli 

nedensellik ilişkisinin yansıtıldığı serpilme diyagramı Şekil 4’te belirtilmiştir. 

 

  

Şekil 4. Serpilme Diyagramı 

 

Şekil 4’te yer alan diyagrama bakıldığında RGSYH’den KDB değişkenine doğru olduğu 

belirlenen nedensellik ilişkisinin pozitif yönde olduğu gözlenmektedir.  
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SONUÇ 

Devletlerin iç veya dış borçlanma yoluna başvurmalarının sebebi mal ve hizmet ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için yeterli sermayeye sahip olmamalarından kaynaklanabilmektedir. 

Ülkelerin dış borç alması durumunda borcun vadesinin dolması ile alınan sermayenin para, mal 

veya hizmet olarak geri ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ülkelerin dış borçlanmaya gitmesi 

durumunda borçların geri ödenememesi ekonomik büyüme hızını düşürebileceği gibi ekonomik 

daralmaya da sebep olabilecektir. Nitekim ekonomilerin, dış borçlarını ödeyememesi 

durumunda ülkeler arası veya ülke içerisinde küçük çaplı krizler yaşanabilmektedir. Uzun 

vadeli borçlar finansman noktasında daha etkin olurken kısa vadeli olarak yapılan borçlanmalar 

ülke ekonomilerine sundukları geçici çözümlerle sınırlı kalabilmektedir. Ancak ülkeler geçici 

bir çözüm olsa bile oluşabilecek problemleri engellemek amacıyla uzun vadeli borçlanma 

yerine, borç yükü daha az olan kısa vadeli borçlanmaya yönelmektedirler. Bu durumda kısa 

vadeli borçlanma ülkeler arasında daha fazla tercih edilen bir finansman kaynağı olarak 

görülebilmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye ekonomisine ait 1980-2019 yılları arasındaki kısa vadeli dış borçlanma 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ekonometrik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu nedenle ilk olarak değişkenlerin eşbütünleşme ilişkilerinin sınanması yoluna gidilmiştir. 

İlgili analizde tüm denklem değişkenlerinin %1 istatistiki düzeyde anlamlı olduğu 

belirlendikten sonra, EKK denkleminden türetilen hata terimi serisinin durağanlık analizini 

gerektiren testin ikinci aşama sınama işlemi sonucunda reel gayri safi yurt içi hasıla ve kısa 

vadeli dış borçlanma arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Değişkenler 

arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunan model değişkenleri kapsamında nedensellik analizi 

yapmak için yararlanılan ECM modeli sonuçlarına göre, kısa vadeli dış borçlanmanın uzun 

dönemde reel gayri safi yurt içi hasıla değişkeninin bir nedeni olduğu tespit edilirken kısa 

dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Ayrıca reel gayri safi yurt içi 

hasıla değişkeninin uzun dönemde kısa vadeli dış borçlanmanın bir nedeni olduğu belirlenerek 

ve kısa dönemde reel gayri safi yurt içi hasıladan kısa vadeli dış borçlanmaya doğru bir 

nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, analizde kısa dönemde büyümeden kısa vadeli borçlanmaya doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmesi ekonomik büyümeye güvenilerek dış borçlanmaya gidildiği 

yorumuna imkan verebilecektir. Ancak, ekonomik büyüme özel sektörün kısa dönemde dış 

borçlanmaya yönelmesiyle birlikte bütçe açıklarının giderilememesi ya da daha da artması 

benzeri sebeplerle borçlanma ile sağlanan kısa dönemli finansmandan yararlanamayabilecektir. 

Dolayısıyla kısa dönemde kısa vadeli borçlanmadan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin 

olmaması beklenebilecektir. Nitekim bu sonuç Çelik ve Başkonuş Direkçi (2013) ile Çelik 

(2013)’in çalışmaları ile de benzerlik göstermektedir. Uzun dönemde tespit edilen karşılıklı 

neden sonuç ilişkisi ise uluslararası platformlardan sağlanan finansal kaynakların verimli 

alanlarda kullanılması, Türkiye’de ilgili yıllar arasında ekonomik büyümeyi arttırdığı sonucu 
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ile açıklanabilecektir. Elde edilen sonuçlar mevcut durum baz alınarak değerlendirildiğinde kısa 

vadeli borçlanmada özel sektörün borç yükünün fazla olması sonucu, borç alma eğiliminde olan 

yeni sektörlere yönelik uzun dönemli politikalarla daha sıkı düzenlemelerin getirilmesi ve 

denetimlerin arttırılması önerilmektedir. Ayrıca kısa vadeli dış borçlanmanın ithalata konu olan 

malların üretimi için kullanılması ile ülke tasarruflarının artması, borç yükünün ve yabancı 

kaynaklara olan bağımlılığın azalması sağlanabilecektir. 
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ÖZET 

Covid-19 salgını, tüm dünyadaki diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sisteminde de bir 

sarsıntıya sebep olurken diğer yandan eğitim sektöründe yeniliği teşvik etmiş, eğitim ve 

öğretimin sürekliliğini destekleyen uzaktan eğitim çözümleriyle beraber yenilikçi yaklaşımlar 

devreye girmiştir. Bu bağlamda artık okul öncesi eğitim kurumlarının da krize adapte olması 

ve tüketicilerin komplike beklentilerini karşılaması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin okul öncesi kurumlardan 

beklentileri üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve salgın sonrası sunulan hizmetlerden 

bekledikleri yenilikleri tespit ederek bu sektördeki kurumlara önerilerde bulunmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve tüketicilerin okul öncesi kurum 

seçiminde önemli olduğu belirlenen faktörler dikkate alınarak anket içeriği oluşturulmuştur. 

Literatür taramasından öğretmen, eğitim ve okul politikası faktörleri ile ilgili ailelerin okul 

öncesi eğitim kurumlarından beklentileri ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada da 

bu üç faktöre önem verilmiştir. Araştırmanın evrenini çocukları Bişkek şehrindeki okul öncesi 

özel ve devlet kurumlarında devam eden aileler oluşturmaktadır. Bu amaçla araştırmacılar 

tarafından bir anket formu hazırlanmıştır. Yapılacak olan ankette yer alan sorular üç bölümden 

oluşmuştur. Birinci bölümde ailelerin sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin sorular yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise, ailelerin okul öncesi kurumlardan beklentilerine ilişkin sorular, 

son bölümde ise salgın sonrası okul öncesi kurumlardan beklenen yeniliklerin belirlenmesine 

yönelik sorular yer almıştır. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 242 www.aegeanconference.com 

 

Veri analizinde, tüketicilerin okul öncesi kurumlardan beklentilerinde etkili olan sosyo-

demografik faktörleri belirlemek için Lojistik regresyon analizi kullanılacaktır. Salgın sonrası 

kurumlardan beklenen yeniliklerin incelenmesinde, tüketicilerden alınan ifadelerin anlam 

birliklerine göre sınıflandırılması ve önem derecelerine göre sıralanması için içerik analizi 

yönteminden yararlanılacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Okul Öncesi Kurum, Covid-19 Salgını, Lojistik 

Regresyon. 

 

ABSTRACT 

While the Covid-19 outbreak caused a shake in the education system as in other sectors all over 

the world, it also encouraged innovation in the education sector, and innovative approaches 

came into play with distance education solutions that support the continuity of education and 

training. In this context, it is now necessary for pre-school education institutions to adapt to the 

crisis and to meet the complicated expectations of consumers.   

The purpose of this study is to determine the factors that affect consumers' expectations from 

preschool institutions during the Covid-19 outbreak process and to identify the innovations they 

expect from the services provided after the epidemic and to make recommendations to 

institutions in this sector.  For this purpose, the relevant literature was searched and the content 

of the questionnaire was created considering the factors determined to be important in the pre-

school institution selection of consumers.  In the literature review, the expectations of the 

families from preschool education institutions regarding teachers, education and school policy 

factors come to the fore. Therefore, in this study, importance was given to these three factors. 

The universe of the study consists of families whose children continue in pre-school private and 

state institutions in Bishkek. For this purpose, a questionnaire was prepared by the researchers. 

The questions in the questionnaire to be made consist of three parts. The first part includes 

questions about the socio-economic characteristics of families. In the second part, questions 

about the expectations of families from preschool institutions, and in the last part, questions 

about the innovations expected from pre-school institutions after the epidemic were included. 

Logistic regression analysis will be used in data analysis to determine socio-demographic 

factors that affect consumers' expectations from preschool institutions. In examining the 

innovations expected from institutions after the epidemic, it is thought that the content analysis 

method will be used to classify the statements received from consumers according to their 

meaning unions and to rank them according to their importance.  

Keywords: Consumer Behavior, Preschool İnstitution, Covid-19 Outbreak, Logistic 

Regression. 
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GIRIŞ 

Eğitim dünyada ki en önemli sektörlerden birisi haline gelmiştir. Elbette sosyal devlet 

anlayışıyla birlikte devletler vatandaşlarına eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetler sunmak 

zorundadır. Eğitim faaliyetleri de devlet olmanın doğası gereği genellikle kamu kurumları 

tarafından kâr amacı gütmeden yürütülmektedir. Sektörün büyüklüğü dikkate alındığında 

eğitim, zamanla özel teşebbüsler içinde cazip hale gelmiş ve artan kâr marjı sebebiyle birçok 

özel firmalar eğitim kurumu açmaya başlamıştır. 

Çocukların doğumundan başlayıp ilköğretime kadar almış olduğu eğitim faaliyetlerine okul 

öncesi eğitim denilmekte, özelikle son dönemlerde 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitim 

kurumlarından faydalandığı görülmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları; çocukların zihinsel, 

bedensel, sosyal, duygusal gelişimlerinin tamamlanmasında önemli bir rol oynamanın yanı sıra 

kadınların işgücüne katılmaları açısından da büyük önem arz etmektedir. Nitekim kadınların 

işgücüne katılamamalarının bir sebebi de küçük yaşta ve bakıma muhtaç çocuk sahibi 

olmalarıdır. 

Son yıllarda, çoğu ülkelerde olduğu gibi Kırgızistan’da da okul öncesi eğitim kurumlarının 

sayısının arttığı görülmektedir. Okul öncesi eğitimde son on yılda ki sayısal veriler Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Kırgızistan’da 2010-2019 Dönemi Arasında Okul Öncesi Eğitimde Sayısal Gelişmeler 

Öğretim Yılı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı 

2009-2010 691 85.236 

2010-2011 741 98.706 

2011-2012 819 115.812 

2012-2013 927 132.481 

2013-2014 1.062 152.216 

2014-2015 1.186 161.380 

2015-2016 1.296 173.633 

2016-2017 1.390 187.078 

2017-2018 1.497 197.152 

2018-2019 1.617 207.884 

Kaynak: www.stat.kg/ru//statistics/obrazovanie/ 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Kırgızistan’da 2010-2019 yılları arası okul öncesi eğitim 

kurumlarının ve öğrencilerin sayısı her yıl artmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul 

öncesi eğitim veren okul sayısı 691 iken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu sayı 1.617’ye 

ulaşmıştır. Yine öğrenci sayısının da belirtilen dönemler için 85.236’dan 207.884’e ulaştığı 

görülmektedir. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 244 www.aegeanconference.com 

 

Bu bağlamda, okul öncesi eğitim kurumlarının kamu ve özel kesim dağılımının son on yılda ki 

sayısal verileri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2.Kırgızistan’da 2010-2019 Dönemi Arası Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kamu ve 

Özel Kesim Olarak Dağılımı 

Öğretim Yılı 
Kamu  

Kurumu 

Özel  

Eğitim 

2009-2010 653 38 

2010-2011 698 43 

2011-2012 761 58 

2012-2013 865 62 

2013-2014 982 80 

2014-2015 1.086 100 

2015-2016 1.169 127 

2016-2017 1.248 142 

2017-2018 1.325 172 

2018-2019 1.406 211 

Toplam 1617 

Kaynak: www.stat.kg/ru//statistics/obrazovanie/ 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Kırgızistan’da 2010-2019 yılları arası başta kamu kurumları olmak 

üzere özel eğitim kurumlarının da sayısını her yıl artmıştır. Kamuya bağlı kurumların sayısı 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında 653 iken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu sayı 1.406’ya 

ulaşmıştır. Özel eğitim veren kurumların sayısı ise belirtilen dönemler için 38’den, 211’e 

ulaşmıştır. Oransal olarak bakıldığında artan kâr marjı nedeniyle okul öncesi özel eğitim 

kurumlarının son yıllarda daha hızlı arttığı görülmektedir. 

Bu çalışmada, salgın sürecinde ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri üzerinde 

etkili olan faktörlerin belirlenmesine ve salgın sonrası sunulan hizmetlerden bekledikleri 

yeniliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca ailelerin demografik ve sosyo-ekonomik 

özelliklerinin, okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri üzerindeki etkisi de bu araştırmada 

ele alınan önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

 

TEORİK ALTYAPI 

Çemrek ve Özaydin (2019:563-572) çalışmasında, Eskişehir’de 0-6 yaş grubunda çocuğa sahip 

olan ailelerin kreş tercihleri ve kreşlerden beklentilerini belirlemeye çalışmışlardır. Ayrıca 

çalışmada ailelerin demografik özelliklerinin, kreşlerden beklentileri üzerindeki etkisinin 

incelenmesi de önem kazanmaktadır. Araştırmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından 

geliştirilen 23 sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır.  Çalışmada demografik faktörlerden 
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anne-babaların eğitim düzeyi ile gelir durumlarının kreşlerden beklentilerinde üzerinde önemli 

etken olduğu belirlenmiştir. Tüketiciler için ayrıca kreşte yaş grubuna göre çocuklara müzik, 

tiyatro/drama, resim/sanat ve jimnastik eğitimlerinin verilmesi aileler için önemli bir 

beklentidir. Araştırmada kreş tercihinde, kreş çalışanlarının çocuklara olan davranışı, 

öğretmenin iletişimi ve davranışları, kreş yönetiminin bilgilendirme sağlaması, kreşin çocuğun 

çevresi ile iletişimini güçlendirecek aktiviteleri düzenlemesi ve kreş içerisinde park, aktivite 

alanı vb. alanları olması ailelerin kreş tercihi açısından etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan çalışmada kreşlerin düzenlediği kültürel geziler, verilen yabancı dil eğitimleri, 

sınıflarda aynı yaş grubuna ait olan çocukların olması ve kreşin servis imkânı sunması da aileler 

için oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Tunalı (2019: 162-171) çalışmasında, 

Eskişehir’deki özel kreş ve anaokullarından birine kayıtlı 2-6 yaş arası çocuğu olan anne ve 

babaların okul öncesi eğitimde özel kreş ve anaokulu tercihine yönelik tutumlarının konjoint 

analizi ile yorumlamaya çalışmıştır. Özellikle, bu çalışmada öğretmen ilgisi, ortam koşulları, 

aylık ücret ve öğretmen eğitim düzeyi ebevyenlerin tercihinde en belirleyici role sahip olduğu 

belirlenmiştir.  Ayrıca servis, tecrübe ve konum özellikleri de birbirine çok yakın değerler 

alarak en az önem verilen özellikler olarak saptanmıştır. Araştırmada özel kreş ve 

anaokullarından birine kayıtlı 2-6 yaş arası çocuğu olan 94 kişiden veri toplamak için konjoint 

analizi uygulanmıştır.   Araştırmada ebevyenlerin özel kreş ve anaokulu tercihinde ilk sırada 

tercih edilen; çok ilgili öğretmenlerin çalışması, yeterli ortam koşullarına sahip olması, aylık 

ücreti 1000 TL’den az üniversite mezunu öğretmenlerin olduğu, 5 yıl ve üzeri tecrübeye sahip 

ve iş yerine yakın olması ailelerin kreş tercihi açısından etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yıldırım ve Aslankaya (2020:107-133) araştırmasında, Akçakoca’da 2-6 yaş arası çocukların 

aile tatil kararlarındaki etkisini belirlemeye ve aileleri üzerinde ne düzeyde etkili olduklarını 

ortaya koymaya çalışmışlardır. Ayrıca çalışmada 2-6 yaş arası çocukların aileleriyle yapılan 

uygulama sonucunda ailelerin en fazla otel/pansiyon seçimi, tatil bölgesinin belirlenmesi, 

tatilde kalınacak gün sayısı, ulaşım kararı ve tatilde yapılacak aktiviteler, gezilecek/ görülecek 

yerler konusunda çocuklarını dikkate aldıkları görülmektedir. Araştırmada veri toplama 

yöntemi olarak 2-6 yaş arası anaokulu ve kreşte bulunan çocukların ailelerine anket kullanılmış 

olup tamsayım yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada, ailelerin bazı kararları üzerinde etkili 

olduğu özellikle kendileriyle doğrudan ilgili olan ürün ve hizmetlerde bu kararların daha baskın 

olarak çıktığı bilinmektedir. Bu çalışmada, 2-6 yaş grubundaki çocukların satın alma 

davranışlarını ve karar sürecindeki yerlerini bilmesi açısından önemli olacağı ve alana katkı 

sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ailelerin gelir düzeyleri, tek veya çift gelire 

sahip olmaları, yılda çıktıkları tatil sayıları, eğitim seviyeleri çocuğun tatil kararlarındaki etki 

düzeyini farklılaştırdığı görülmektedir. Sonuç olarak araştırma sonucunda aile gelirine ve çocuk 

sayısına göre tatil kararlarında çocuğun etkisi ve rolünün farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Polat ve 

Çelmeli (2015:8) çalışmasında, tüketicilerin okulöncesi eğitim kurumları seçimlerini etkileyen 

etkenlerin tespitini, bunların tüketici kararları üzerinde ne kadar etkili olduklarını ve etki 

düzeylerinin tüketicilerin demografik özelliklerine (öğrenim durumu, meslek ve gelir) göre bir 
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farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma temel olarak 

tanımlayıcı bir saha araştırması niteliğindedir. Uygulama alanı olarak Niğde şehir merkezi 

seçilmiştir. Araştırmada kullanılan temel değişkenler, bu konudaki mevcut literatürün 

taranmasıyla elde edilmiştir. Ancak bununla sınırlı kalınmamış; veliler ve okul yöneticileri ile 

de görüşmeler yapılmış; literatürden tespit edilen değişkenlerin çapraz kontrolü sağlanmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında gözatım (survey) yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 

(literatüre dayalı olarak) üç temel bölümden oluşturulan bir anket formu geliştirilmiştir. Şimşek 

ve İvrendi (2014:240-254) araştırmasında, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun 

ve Şanlıurfa’daki velilerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini belirlemeye 

çalışmışlardır. Dolaysıyla geliştirdikleri ölçekte dört beklenti alanı belirlenmiştir: Öğretmen, 

eğitim aile, okul politikası ve bilgilendirme. Bulgular, velilerin her alanda beklentilerinin 

yüksek veya çok yüksek düzeyde olduğunu; eğitim düzeyi düşük ebeveynlerin, eğitim düzeyi 

yüksek olan ebeveynlere göre; düşük gelirli ebeveynlerin yüksek gelirli ebeveynlere göre okul 

öncesi eğitim kurumunun eğitsel özelliklerine yönelik beklentilerinin daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. Öğretmenin kişisel ve mesleki özellikleri, okulun altyapısı ve politikası ve 

bilgilendirilmeye yönelik beklentilerinin ebeveynlerin öğrenim durumuna göre farklılık 

göstermediği bulunmuştur. Elde edilen bulgular, ebeveynlerin öğrenim durumu, gelirleri ve 

yaşadıkları bölge değişkenlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerinin 

farklılaştığını göstermektedir. Eğitim-aile alt boyutunda ilkokul mezunu ve düşük gelire sahip 

olan ebeveynlerin diğer ebeveynlere göre okul öncesi eğitim kurumlarından daha yüksek 

beklentileri olduğu saptanmıştır. Araştırmada, çocuklarının bakım ve eğitimine, kurumun 

niteliğine ve kurumda çalışanların özelliklerine yönelik beklentiler ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca, ebeveynlerin sosyo-demografik özelliklerinin (öğrenim düzeyi, gelir, yaşadıkları bölge) 

onların okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri üzerindeki etkisi esas alınmıştır. Ek 

olarak öğretmenlerin öğrenim düzeyi, güvenli ve temiz fiziksel çevre, yeterli eğitici kaynaklar, 

nitelikli öğretmen, etkili disiplin, olumlu duygusal atmosfer, kapsamlı hizmet ve okul-ev iş 

birliği aileler için oldukça önemli olduğu belirlenmiştir.  

Ceylan (2019: 497-517) çalışmasında, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde farklı kampüslerde 

bulunan ailelerin 2,5-6 yaş arasındaki çocukları için bakım türü olarak kurum bakımını tercih 

nedenleri, kurumu seçerken göz önünde bulundurdukları özellikler ve kurumun memnun 

oldukları ve geliştirilmesini istedikleri yönlerini incelemeye çalışmıştır. Bu araştırmada 

ebeveynlerin görüşlerini anlamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada 

ebeveynlerin çocuklarını kreşe gönderme sebepleri, çalışma yapıldığı esnada kullandıkları 

kurumu seçme sebepleri ve bu kurumdan memnun oldukları ve kurumun geliştirilmesini 

istediği yönleri üzerindeki etkisi önem kazanmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre veliler, 

kurum bakımına çocuklarının öncelikle mutlu olması ve sosyalleşmesi, daha sonra da iyi bir 

eğitim alması için seçmiş oldukları ile aileler için okul öncesi kurumunun kendi çalıştıkları 

kurumda bulunması ve dolayısıyla yakınlığı, fiyatı ve çalışanlara güven duymaları kullandıkları 
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kurumu tercih sebebi olarak ortaya çıkmış olup, öğretmenlerin çocuklara ilgi ve yaklaşımından 

ve velilerin öğretmenlere kolayca ulaşılabilir olmasına çok önem verdikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Özellikle ebeveynler, çocuklarına verilen eğitimin daha bireysel olmasını, 

kurumun ev ortamına benzer bir ortam olmasını, daha çok oyun ve hareket sağlanmasını ve 

günlük rutin ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmasını istedikleri esas alınmaktadır. 

Hasanbaşoğlu ve Durgun (2016) çalışmasında, tüketici olarak ailelerin hizmet aldıkları okul 

öncesi eğitim kurumlarını tercih etmelerinde etken olan faktörlerin araştırılması ve Trabzon 

ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarına çocukları devam eden aileler ile bu ailelerin okul öncesi 

eğitim kurumlarının tercihlerini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlamışlardır.  Araştırma 

nitel ve betimsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 

uygulaması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sonucuna göre okulun şehir merkezine uzak 

ve yakın olması, trafik ve gürültüden uzak olması, bahçesinin çocuklar için yeterli genişlikte 

olması, servis imkanları; okulun mimarisi, oyun alanı olup/olmaması gibi durumların tüketici 

olarak velilerin tercihlerini orta dereceli olarak etkileyen faktörler olduğu belirlenmektedir. 

Yapılan anlamlılık testleri sonucunda kurum tercihini etkileyen faktörlerin katılımcıların 

meslek, eğitim, gelir durumu gibi demografik özellikleri ve çocukların resmi ve özel kuruma 

giden katılımcıların cevapları ile anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

SIRALI LOGİT MODELİ  

Logit model, ayrıntılı ve özel alternatifler setinden yapılan bir seçimi modellemede kullanılan 

süreksiz bağımlı değişkenli modellerdir. Logit model karar vericinin alternatifler seti içinde en 

yüksek faydayı veren alternatifi seçtiğini varsayar Urdaletova, Çağlayan ve Karadeniz 

(2014:42). Sıralı logit modellerinin temel varsayımı paralel regresyon varsayımıdır. Bu 

modellerde bağımlı değişken seçeneklerin kümülatif olasılıklarına dayanmaktadır ve farklı 

seçenekler için regresyon fonksiyonlarının logit ölçeğe paralel olduğu varsayılır. Bu varsayımı 

incelemek için Brant (1990) tarafından önerilen Wald Testi kullanılır. Sıralı logit modelinin 

oranlı odds varsayımı adı verilen paralel regresyon varsayımı, bu modelin uygulanabilirliğini 

görmek açısından önemlidir.  

Bağımlı değişken kategorisinin ikiden fazla olması durumunu incelemek amaçlı geliştirilen 

yöntemlerden biri Sıralı Logit modelleridir. Bu modelde bağımlı değişken ikiden çok 

kategoriye sahip olup, bu kategoriler kendi aralarında sıra takip etmektedir. Mj (j=1,2,…, M) 

seçenekli bir olayda “i” bireyi için her bir seçeneğin yapıldığı seçim,  
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olarak ifade edildiğinde, ifadedeki ilk seçenek için kodlama 1, ikinci seçenek için kodlama 2 

şeklindedir ve bağımlı Yi değişkeni oluşturan değerler için bir sıra söz konusudur. Sıralı logit 

analizi gözlenebilen, aralıklı ve sıralı kategorilere sahip Yi bağımlı değişkeninin ardında 

gözlenemeyen ve sürekli bir değişkenin olduğu düşüncesine dayanmaktadır (Akın ve Şentürk, 

2012). 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin okul öncesi kurumlardan 

beklentileri üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve salgın sonrası sunulan hizmetlerden 

bekledikleri yenilikleri tespit ederek bu sektördeki kurumlara önerilerde bulunmaktır. 

Araştırmanın genel amacı kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

- Pandemi sürecinde sağlık ve güvenlik konularında ebeveynler hassas davranmaktadır 

- Ebeveynlerin pandemi sürecinde çocukları kreşe gönderme nedenleri 

- Okul öncesi kurumların pandemi sürecinde aldığı önlemler 

- Ebeveynlerin pandemi süreci sonrasında kreşlerden beklentileri 

Covid-19 pandemisi sürecinde tüketicilerin okul öncesi kurumlardan beklentileri ve pandemi 

süreci sonrasındaki beklentilerini belirleyebilmek amaçlı yürütülen bu araştırmanın evrenini 

2021 yılında Bişkek’te ki kreşlerden faydalanan çocukların velileri oluşturmaktadır. Örneklem 

olarak pandemi sürecinde çalışmakta olan kreşlere çocuklarını gönderen velilerden tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle 307 veliyle karşılıklı görüşme yapılmıştır. Bişkek şehrinin 2020 yılı 

nüfusu 1.055.800 (Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 

2020) olarak belirlenmiştir. “Farklı hedef kitle büyüklükleri ve hata düzeyleri için ihtiyaç 

duyulan örneklem büyüklüğü” tablosunu (Baş, 2010:41) göz önünde bulundurarak α=0,05, 

(p=0,8, q=0,2) için 1.000.000 hedef kitle büyüklüğünde örneklem sayısının 246 olması 

yeterlidir. Araştırmada gözlem sayısı 307 olarak yeterli sayıyı oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada öncelikli olarak konuyla ilgili literatür incelenmiş ve ana okul seçiminde etkili olan 

değişkenler belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında birincil verilerden anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde ailelerin sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin sorular 

yer almaktadır. İkinci bölümde ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerine ilişkin 

sorular, son bölümde ise salgın sonrası okul öncesi eğitim kurumlarından beklenen yeniliklerin 

belirlenmesine yönelik sorular yer almıştır. 
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BULGULAR 

Araştırmaya 69’u (%22,5) erkek, 238’i (%77,5) bayan olmak üzere toplam 307 okul öncesi 

eğitim kurumlarına giden çocukların velileri katılmıştır (Tablo 3).  Yaş faktörü dağılımına göre, 

35-44 yaş arası olan grup yoğundur (%77,5). Katılımcıların mesleklerine göre dağılımı 

incelendiğinde özellikle “kamu çalışanı” ve “kendi işi” ile uğraşanların (%63,2) daha yoğun 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Sosyo-Ekonomik Bilgilerin Dağılımı 

Cinsiyetiniz Frekans % 

Erkek 69 22,5 

Bayan 238 77,5 

Toplam 307 100 

Mesleğiniz Frekans % 

Kamu çalışanı 109 35,5 

Kendi işi 85 27,7 

Özel sektör 43 14,0 

Çalışmıyor 24 7,8 

Diğer 46 15,0 

Toplam 307 100 

Ailede çocuk sayısı Frekans % 

1 çocuk 28 9,1 

2 çocuk 93 30,3 

3 çocuk 117       38,1 

4 çocuk 45 14,7 

5 çocuk 24 7,8 

Toplam 307 100 

Yaşınız Frekans % 

20-25 26 8,5 

26-34 132 43,0 

35-44 115 37,5 

45 ve üzeri 34 11,1 

Toplam 307 100 

Eğitim durumunuz Frekans % 

İlk ve orta öğretim 42 13,7 

Yüksek okul 67 21,8 

Üniversite  198 64,5 

Toplam 307 100 

Aylık geliriniz Frekans % 

4.000-8.000 Som 57 18,6 

8.001-13.000 Som 62 20,2 

13.001-18.000 Som 55 17,9 

18.001-25.000 Som 39 12,7 

25.000 Som üzeri  94 30,6 

Toplam 307 100 

Araştırmaya katılanların (%64,5) çoğu üniversite mezunudur. Ailedeki çocuk sayısına göre 

%68,4’ünün 2 ve 3 çocuklu olduğu anlaşılmaktadır. Ebeveynlere halihazırda çocuğunu 

gönderdiği kreşi seçme sebebi sorulduğunda %39,1’i kreşin eve yakın olması nedeniyle 

seçtiğini belirtirken, katılımcıların %30’u kreşe olan güven sebebiyle tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Ebeveynlerin kreş tercih sebeplerinin başında “eve yakın olması” ve “güven 

duymaktan” kaynaklanan tercihler öne çıkmaktadır. 
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Şekil 1. Ebeveynlerin kreş tercih sebepleri 

 

 

Tablo 4’de ise “Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin” önemliliğine ait sıralı logit modellerinin 

tahmin sonuçları bulunmaktadır ve sıralı logit modellerinin katsayılarının istatistiksel olarak 

anlamlı oldukları görülmektedir. Sıralı logit modellerinin katsayı tahminlerini 

yorumlayabilmek için fark oranları hesaplanmış ve β katsayılarının işaretlerine bakılarak 

tüketicilerin “güvenlik ve sağlık hizmetlerine” verdikleri önem düzeyleri üzerinde açıklayıcı 

değişkenlerinin etkilerinin yönü belirlenmiştir. 

Modelin uyumluluğunu test etmek için yapılan sonuçlardan hareketle (Likelihood Ratio Tests 

(LR) χ 2 =38,234; df.= 13; prob.= 0,000) modelin uygun olduğuna karar verilmiştir. Model için 

paralel regresyon varsayımı (χ 2 =18,093; df.= 39; prob.= 0,998) olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4. Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin önemliliğine ait model 

  ᵦ 
St. hata Wald Prob. RRR 

exp(ᵦi) 

Cinsiyet Erkek* -1,091 ,372 8,581 ,003 2,977 

Eğitim durumu Temel okul * 1,595 ,694 5,285 ,022 4,928 

 Yüksek okul -,162 ,402 ,161 ,688 1,176 

Aylık gelir 4.000-8.000 Som** -1,160 ,609 3,631 ,057 3,19 

 8.001-13.000 Som** -1,066 ,560 3,620 ,057 2,904 

 13.001-18.000 

Som** 

-1,008 ,561 3,222 ,073 2,74 

 18.001-25.000 Som -,243 ,602 ,163 ,686 1,275 

Yaşadığı yer Bişkek ,704 ,474 2,209 ,137 2,022 

Eve yakın Popüler

Arkadaşlarımın tavsiyesiyle Güven duyduğumdan

Fiyatının uygunluğu
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Kreş için aylık ödenen 

para 
1.000 Som’dan az 

,921 ,712 1,674 ,196 2,512 

 1.001-5.000 Som * 2,330 ,605 14,848 ,000 10,278 

 5.001-8.000 Som * 2,445 ,622 15,466 ,000 11,531 

 8.001-12.000 Som* 1,760 ,604 8,487 ,004 5,812 

Pandemi sürecinde 

çocuğunuz kreşe gitti 

mi? 

Evet 

,729 ,452 2,602 ,107 2,073 

(I) Temel sınıflar: Cinsiyet için - bayan, Eğitim durumu için - üniversite mezunu, gelir için – 25.001 Som üzeri, yaşadığı 

yer  için – Bişkek dışı, kreşe aylık ödenen para için – 12.001 som üzeri ve Pandemi sürecinde çocuğun kreşe gitme 

durumu için – hayır seçenekleridir. (1 ABD Doları=85 Kırgız Som’u) 

(II)  *Prob<0,05; **Prob<0,10 

 

Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin önemliliği modeli cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, 

erkeklerin kadınlara göre güvenlik ve sağlık konusunda 2,977 kat daha az önem verdikleri 

anlaşılmaktadır. Eğitim durumu değişkenine göre “lise ve ortaöğretim” mezunlarının 

“üniversite” mezunlarına göre 4,928 kat daha fazla güvenlik ve sağlığı önemsediği 

anlaşılmaktadır. Aylık gelir değişkenine göre 18.000 Somdan az geliri olanlar 25.000 Somdan 

fazla geliri olanlara göre sırasıyla 3,19; 2,904 ve 2,74 kat daha az sağlık ve güvenlik konusuna 

önem verdikleri anlaşılmaktadır. Kreş için aylık ödenen ücret değişkenine göre 1.001 ile 12.000 

Som arası ücret ödeyenler 12.000 Somdan fazla ücret ödeyenlere göre güvenlik ve sağlık 

hizmetleri konusunda sırasıyla 10,278; 11,531 ve 5,812 kat daha fazla önem verdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılanların pandemi sürecinde çocuklarını kreşe gönderme sebebi, kreşin pandemi 

sürecinde aldığı önlemleri ve pandemi süreci sonrasında kreşlerden beklentilerini tespit etmek 

amaçlı sorulan açık uçlu sorularda en önemli saydıkları tercihlerini ilk sıraya, sonraki 

tercihlerini bir sonraki sırada belirtmeleri istenmiştir. Analiz yöntemi, tercih sırasını dikkate 

alacak şekilde seçilmiştir. Frekans analizi yöntemi uygun olmasına rağmen, bu anket için 

uygulandığında tercihlerin önem sırasının puanlandırmada yeteri kadar temsil edilemediği ve 

toplamda bir değerlendirme sonucuna ulaşılamadığı düşüncesiyle bu çalışmada analiz yöntemi 

olarak ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır. Ağırlıklandırma yöntemine göre, yapılan 

seçimler tercih sırasına göre ağırlıklandırılarak puanlandırılmaktadır. Tercihler, 

değerlendirmede önem derecesiyle orantılı olarak puanlandırmaya katılmaktadır. Birinci 

seçenekte belirtilen tercih örneğin 5 puan değerinde ise, ikinci seçenekte belirtilen tercih 4, 

üçüncü seçenekte belirtilen tercih 3 ve sırasıyla diğer tercihler azalan puan değeriyle, son tercih 

1 puan olarak toplam sonuca etki etmektedir. Böylece her bir seçenek için toplam puan 

bulunmaktadır. Her bir değer için tüm 307 anket verisi incelenerek toplam puan hesaplanmıştır. 

Sonuçları daha anlamlı görebilmek için her bir tercih toplam değere bölünerek normalize 

edilmiş ve sonuçlara olan katkısı grafiksel olarak gösterilmiştir.  
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Ağırlıklandırma yöntemi ile değerlendirilen ilk soru “çocuğun kreşe gönderilme sebebidir”. 

Anket incelemesi sonucu katılımcılar pandemi sürecinde çocuğun kreşe gönderilme sebebi 

olarak 10 neden göstermişlerdir. Bu 10 ifade kendi içerisinde anlamı birbirine yakın olanlar 

aynı tip altında gruplandırılarak 7 grup oluşturulmuştur (Şekil 1). 

 

Şekil 2. Pandemi sürecinde çocuğunuzu kreşe gönderme sebebiniz 

 

Pandemi sürecinde çocuğun kreşe gönderme sebebi olarak tercih sırasına göre en çok ağırlık 

kazanan ‘Çalışmamdan dolayı’ (%83,06) olarak tespit edilmiştir. Diğer önemli ağırlık kazanan 

seçenekler ise ‘Çocuğun sağlığının korunmasına ilişkin normlara ve gerekliliklere uygun 

olması’ (%27,69) ve ‘Çocukların gelişiminin ve öğrenimini devam ettirilmek istenmesi’ 

(%26,87) olduğu görülmektedir. (Şekil 2). 

Bir sonraki soru “Kreşin pandemi sürecinde aldığı önlemleri” incelemektedir. Anket 

incelemesi sonucu katılımcılar kreşin pandemi sürecinde aldığı önlemleri olarak 17 ifade 

belirtmişlerdir. Bu 17 ifade kendi içerisinde anlamı birbirine yakın olanlar aynı tip altında 

gruplandırılarak 14 grup oluşturulmuştur (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Çocuğun yemeği, uykusu ve sağlığının kontrol altında olması

Kreşteki eğitimcilere olan güven

Çocuğun sosyalleşmesini desteklemek

Evden çocuklar sıkıldılar

Çocukların gelişiminin ve öğrenimini devam ettirilmek…

Çocuğun sağlığının korunmasına ilişkin normlara ve…

Çalışmamdan dolayı

0,0407

0,0733

0,0977

0,1059

0,2687

0,2769

0,8306
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Şekil 3. Kreşin pandemi sürecinde aldığı önlemler 

 

 

Kreşin pandemi sürecinde aldığı önlemlerden ‘Dezenfektan kullanması’ (%86,73) önemli 

önlemlerden olarak tespit edilmiştir. Sonraki alınan önlemler sırasıyla ‘Maske takıldı’ 

(%29,32), ‘Mesafeye dikkat edildi’ (%20,36) ve ‘Ultraviyole lambalar kullanıldı’ (%16,69) 

ifadeleridir.  Ankete katlanların belirttiği kreşler tarafından alınan diğer önlemler ‘Doktor 

kontrolünde oldular’ (%08,96), ‘Çocukların ateşi kontrol edildi’ (%08,96), ‘Gerektiğinde 

derslere online olarak devam edildi’ (%04,48) ve ‘Ebeveynler dahil kimse kreş içerisine 

alınmadı’ (%03,26), ‘Ek vitaminler verildi’ (%02,85) ve ‘Çocukların beslenmesine dikkat 

edildi’ (%02,44) seçenekleri de aileler için pandemi süreci sırasında oldukça önemli olmaktadır. 

Katılımcılardan “Pandemi süreci sonrasında kreşlerden beklentilerini” belirlemek amaçlı 

sorulan sorunun sonuçları incelendiğinde 31 durum belirtilmiştir. Yakın anlamlı olan ifadeler 

tek grup altında birleştirilerek 19 grup oluşturulmuştur (Şekil 4). 
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Oda, havalandırmasına dikkat edildi

Pandemi döneminde özel bir önlem alınmadı

Çocukların sayısı az tutulmasına dikkat edildi

Sürekli oda sıcaklığı kontrolu sağlandı

Çocukların beslenmesine dikkat edildi

Ek vitaminler verildi

Ebeveynler dahil kimse kreş içerisine alınmadı

Gerektiğinde derslere online olarak devam edildi

Çocukların ateşi kontrol edildi

Doktor kontrolünde oldular

Ultraviyole lambalar kullanıldı

Mesafeye dikkat edildi

Maske takıldı

Dezenfaktan kullanıldı

0,0081

0,0122

0,0204

0,0204

0,0244

0,0285

0,0326

0,0448

0,0896

0,0896

0,1669

0,2036

0,2932
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Şekil 4. Pandemi süreci sonrasında kreşlerden beklediğiniz yenilikler 

  

 

Katılımcıların tercih sırasına göre Pandemi süreci sonrasında kreşlerden beklediği en çok 

önemli taleplerden ‘Her kreşte sağlık hizmetleri olmalı’ (%99,02) seçeneğini tercih ettikleri 

anlaşılmaktadır. Katılımcıların %61,56’sı kreş hizmetinden memnun olduklarını 

belirtmişlerdir.  Sonraki sırada ‘Çocuklara kişisel temizliğin önemi anlatılmalı’ (%45,6), 

‘Eğitimciler ve öğretmenler yeterli sayıda olmalı’ (%45,28), ‘Eğitim kalitesi artırılmalı’ 

(%44,3) ve ‘Kreşin temizliğine dikkat edilmeli’ (%43,65) ifadeleri gelmektedir. ‘Çocuklar için 

faydalı/vitaminli yiyecekler verilmeli’ (%30,94), ‘Kreşler ebeveynlerle birlikte kararlar almalı’ 

(%24,1), ‘Kreşteki gruplarda çocukların sayısı azaltılmalı’ (%17,91) ve ‘Sosyal etkinlikler 

daha fazla olmalı’ (%14,98) bekledikleri yenilikler olarak bütün aileler acısından benzer 

derecede önemli olduğunu göstermektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin okul öncesi kurumlardan beklentileri 

üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve salgın sonrası sunulan hizmetlerden bekledikleri 
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Ebeveynlere çocuğun bakımı, gelişimi vb. konularda…

Kreşlerde ebeveynlerin de izleyebileceği video-kameralar…

Disiplin konusuna önem verilmeli

Servis hizmeti iyi ve güvenilir olmalı

Çocuklara pandemi sonrası da sosyal mesafe hususuna…

Pandemi vb. dönemlerde de eğitim aksatılmamalı

Kreş ücretleri azaltılmalı

Dışarıdan tiyatro, dans vb. etkinlik ve eğlenceler davet…

Çocuklar temiz havaya daha çok çıkarılmalı

Sosyal etkinlikler daha fazla olmalı

Kreşte ki gruplarda çocukların sayısı azaltılmalı

Kreşler ebeveynlerle birlikte kararlar almalı

Çocuklar için faydalı/vitaminli yiyecekler verilmeli

Kreşin temizliğine dikkat edilmeli

Eğitim kalitesi artırılmalı

Eğitimciler ve öğretmenler yeterli sayıda olmalı

Çocuklara kişisel temizliğin önemi anlatılmalı

Kreş hizmetinden memnunum

Her kreşte sağlık hizmetleri olmalı

0,0098

0,0163

0,0456

0,0489

0,0554

0,0554

0,0586

0,0586

0,0847
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0,1792
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yenilikleri tespit etmek amaçlanmıştır. Pandemi sürecinde sağlık ve güvenlik konularında 

ebeveynlerin hassasiyeti ölçmeye yönelik yöntem olarak sıralı logit modeli kullanılmıştır. 

Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin önemliliği modeli cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, 

erkeklerin kadınlara göre güvenlik ve sağlık konusunda 2,977 kat daha az önem verdikleri 

anlaşılmaktadır. İncelemede üniversite mezunu ebeveynlerin çalışmaları gerekliliği ve 

çocukların hastalığı daha hafif atlatacaklarına dair inançları nedeniyle daha az endişelendikleri 

anlaşılmaktadır. İlk öğretim ve Orta öğretim mezunları ebeveynler, üniversite mezunlarına göre 

daha genç olmaları ve tek çocuğa sahip olmaları nedeniyle üniversite mezunu ebeveynlere göre 

daha fazla endişeli oldukları anlaşılmaktadır. Ebeveynler, düşük ücretle hizmet veren okul 

öncesi eğitim kurumlarının hizmet koşullarını yüksek ücretli kurumlara göre yeterli 

görmemekte, bu anlamda çocuklarının güvenliği ve sağlıkları konusunda daha fazla endişe 

duydukları söylenebilir. Ebeveynler, 12.000 Som ve üzeri ücret alan kurumların hizmet ve 

sağlık koşullarını her bakımdan yüksek seviyede gördükleri için fazla endişelenmedikleri 

anlaşılmaktadır. 

Araştırmada merak edilen problemlerden bir diğeri pandemi sürecinde çocuğun kreşe 

gönderme sebebidir. İnceleme sonuçlarından ebeveynlerin en çok çalışmalarından dolayı 

çocuklarını kreşe gönderdikleri görülmektedir. Diğer önemli sebepler olarak sırasıyla ‘Çocuğun 

sağlığının korunmasına ilişkin normlara ve gerekliliklere uygun olması’ (%27,69) ve 

‘Çocukların gelişiminin ve öğrenimini devam ettirilmek istenmesi’ (%26,87) gelmektedir. 

Ankette kreşin pandemi sürecinde aldığı önlemler açık uçlu soru olarak katılımcılara 

sorulmuştur. Anket incelemesi sonucu kreşlerin pandemi sürecinde oldukça titiz hizmet 

sundukları söylenebilir. Veri incelemesinden ‘Dezenfektan kullanması’ (%86,73), ‘Maske 

takılması’ (%29,32), ‘Mesafeye dikkat edilmesi’ (%20,36) ve ‘Ultraviyole lambaların 

kullanılması’ (%16,69) kreşlerin aldıkları önlemlerin başında gelmektedir.   Katılımcıların 

tercih sırasına göre Pandemi süreci sonrasında kreşlerden beklediği en önemli taleplerden ‘Her 

kreşte sağlık hizmetlerinin olması’ (%99,02) seçeneği ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ‘Çocuklara 

kişisel temizliğin öneminin anlatılması’, ‘Eğitimciler ve öğretmenlerin yeterli sayıda olması’, 

‘Eğitim kalitesi artırılması’, ‘Kreşin temizliğine dikkat edilmesi’, ‘Çocuklar için 

faydalı/vitaminli yiyeceklerin verilmesi’, ‘Kreşlerin karar süreçlerine ebeveynleri de katmaları’ 

ve ‘Kreşteki gruplarda çocukların sayısı azaltılması’ ifadeleri de ebeveynler tarafından 

pandemi sonrasında kreşlerden bekledikleri önceliklerindendir.  Genel olarak bu çalışmada 

ulaşılan sonuçların eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için faydalı bilgi sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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VALYUTA MƏZƏNNƏSİNİN DƏYİŞMƏSİNİN İNFLYASİYAYA TƏSİRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

ASSESSING THE IMPACT OF EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS ON INFLATION 

 

Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu Şöbə Müdiri, İqtisad Elmləri Doktoru 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın milli valyutası manatın 2015-ci ilin fevral və dekabr aylarında 2 

dəfədən çox ucuzlaşmasının inflyasiyaya təsiri öyrənilmişdir. Qiymətləndirmə impuls-cavab 

reaksiyası metodun əsaslanır. İdxaldan yüksək asılılıq şəraitində devalvasiya daxili istehlak 

qiymətlərində şok effekt yaratmışdır. Qeyd edək ki, manatın nominal effektiv məzənnənin 

2014-cü ildən başlayaraq ucuzlaşması ölkədə qiymətlərə artırıcı təsir göstərmişdir. Belə ki, 

2014-2017-ci illərdə manatın qeyri-neft çəkili nominal effektiv məzənnəsi 43.8% ucuzlaşmış 

və daxili qiymət artımını şərtləndirmişdir. Bunun əsas səbəbi əhalinin istelak səbətində istifadə 

olunan məhsulların xarici ölkələrdən idxal olunması və daxildə istehsal olunan məhsulların 

xammallarının idxal edilməsidir. Belə ki, qiymətləndirmələrə görə istehlak səbətinin təxminən 

1/3 –dən çoxu idxal məhsulları hesabına formalaşır. Məqalədə devalvasiyanın inflyasiyaya 

təsirinin öyrənilməsi üçün ekonometrik qiymətləndirmələr aparılmışdır. Qiymətləndirmələr 

göstərir ki, Azərbaycanda Nominal Effektiv Məzənnənin (NEM) inflyasiyaya assimetrik təsir 

edir. Belə ki, NEM-in 1% möhkəmlənməsi qiymətləri 0.26% azaldır. Lakin NEM-in 1% 

ucuzlaşması qiymətləri 0.6% artırır. Yəni məzənnənin möhkəmlənməsi ilə müqayisədə 

ucuzlaşmasının qiymətlərə təsiri daha yüksəkdir. Belə ki, idxalda institusional problemlər 

məzənnənin təsirinin bir hissəsini neytrallaşdırır. Qeyd edək ki, dövrlər üzrə NEM-in 

dəyişməsinin təxminən 1/3 –dən çoxu manatın dollara nəzərən məzənnəsinin dəyişməsi ilə 

əlaqədardır.  

Açar Sözlər: NEM, İnflyasiya, İstehlak Qiymətləri, İdxal. 

 

ABSTRACT 

The article examines the impact of the depreciation of the national currency of Azerbaijan, the 

manat, more than twice in February and December 2015 on inflation. The evaluation is based 

on the impulse response method. In the context of high dependence on imports, the devaluation 

created a shock effect on domestic consumer prices. It should be noted that the depreciation of 

the nominal effective exchange rate of the manat since 2014 has had an increasing effect on 

prices in the country. Thus, in 2014-2017, the nominal non-oil weighted effective exchange rate 

of the manat fell by 43.8% and led to an increase in domestic prices. The main reason for this 

is the import of products used in the consumer basket from abroad and the import of raw 
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materials for domestically produced products. Thus, it is estimated that more than 1/3 of the 

consumer basket is formed due to imported products. The article provides econometric 

assessments to study the impact of devaluation on inflation. Estimates show that the Nominal 

Effective Exchange Rate (NEER) in Azerbaijan has an asymmetric effect on inflation. Thus, a 

1% strengthening of the NEER reduces prices by 0.26%. However, a 1% drop in NEER 

increases prices by 0.6%. In other words, the impact of the depreciation on prices is higher than 

the strengthening of the exchange rate. Thus, institutional problems in imports neutralize some 

of the effects of the exchange rate. It should be noted that more than 1/3 of the change in the 

NEER over the period is due to changes in the exchange rate of the manat against the dollar. 

 Keywords: NEER, İnflation, Consumer Prices, İmports. 

 

Giriş 

Son illər dünya iqtisadiyyatında gedən proseslərdən biri də, dünya ölkələri arasında milli 

valyutaların ucuzlaşması ilə ixracın artırılması və iqtisadi artımın stimullaşdırılmasına 

əsaslanan iqtisadi siyasətin genişlənməsidir. 2014-cü ildən başlayaraq MDB ölkələrinin 

əksəriyyətində milli valyutalar ucuzlaşmış və devalvasiya baş vermişdir. Qonşu ölkələrdə milli 

valyutaların ucuzlaşması və neftin dünya qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi Azərbaycan 

manatına da ciddi təsir etmişdir. Belə ki, 2015-ci il fevralın 21-də Mərkəzi Bankın qərarı ilə 

manat devalvasiya edildi və onun dollara qarşı məzənnəsi 34.0% ucuzlaşdırıldı. 2015-ci il 

fevralın 21-nə qədər 1 manat 0,78 dollar təşkil etsə də, devalvasiyadan sonra 1 dollar 1,05 

manata bərabər oldu. Bu, 1994-1995 və 1999-cu illərdəki ucuzlaşmalardan sonra manatın 3-cü 

ən böyük ucuzlaşmasıydı. Ancaq bu manatın sonuncu devalvasiyası olmadı. 2015-ci ilin iyul 

ayından etibarən dünya bazarında neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi valyuta bazarına və 

manatın məzənnəsinə təzyiqi yenidən artırdı. Bunu əsas götürən Mərkəzi Bank 21 dekabr 2015-

ci il tarixində manatın “üzən məzənnə” rejiminə keçilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu qərar 

manatın 4-cü ən böyük devalvasiyası idi və nəticədə 21 dekabr 2015-ci il tarixindən sonra 1 

dollar 1,55 manata bərabər oldu. Ancaq bu da son olmadı və manat dollara nisbətən 

ucuzlaşmaqda davam edərək 2017-ci ilin sonunda artıq 1 dollar 1.7 manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycanda 1 il ərzində milli valyutanın 2 dəfədən çox ucuzlaşması makroiqtisadi 

göstəricilərə əhəmiyyətli təsir etmişdir. Bu məqalədə Azərbaycanda baş vermiş devalvasiyanın 

inflyasiyaya təsiri qiymətləndirilmişdir. 

 

Ədəbiyyat  

Real valyuta məzənnələri ilə inflyasiya arasındakı əlaqəni araşdıran bir çox ekonometrik 

tədqiqat olsa da, bunlar barədə bir fikir birliyi yoxdur. 2002-ci ildə Rossi və Leigh “Türkiyədəki 

Valyuta Məzənnəsi ötürücülüyü” mövzusunda etdiyi araşdırmada VAR metodundan istifadə 
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edərək 1994-2000-ci illərdə məzənnə dəyişikliklərinin qiymət indekslərinə təsirini 

araşdırmışdır. Əldə olunan nəticəyə görə devalvasiyanın qiymətlərə təsir effekti 1 il davam edir 

və təsirin böyük hissəsinin dəyişiklikdən sonrakı 3 ay ərzində olduğu görülür. Onların əldə 

etdiyi digər nəticə odur ki, məzənnə dəyişiklikləri əşyaların qiymətinə daha çox təsir edir. 

Ümumilikdə isə məzənnə dəyişikliklərinin qiymətlərə təsiri inkişaf etməkdə olan ölkələr 

içərisində ən çox Türkiyədə baş verir. Dornbuş (1990) Argentina, Braziliya, Peru, Meksika və 

Bolivya iqtisadiyyatları üçün VAR metodundan istifadə edərək məzənnə və inflyasiya 

arasındakı əlaqəni araşdıraraq belə nəticəyə gəlib ki, Boliviya xaricində bütün ölkələrdə bu iki 

dəyişən arasında çox sıx bir əlaqə mövcuddur. Mc Carty (1999) 9 seçilmiş sənayeləşmiş ölkə 

üçün apardığı araşdırmada valyuta məzənnələri və idxal qiymətlərinin daxili istehlak qiymətləri 

indeksi üzərindəki təsirlərini araşdırıb və 6 dəyişkənli VAR modelinidən istifadə edib. Onun 

gəldiyi nəticəyə görə valyuta məzənnəsi və idxal qiymət şoklarının əksər ölkələrdə və hətta 

daha inkişaf etmiş ölkələrdə daxili inflyasiyaya az təsiri olduğu aşkar edilmişdir. Eynilə, Aliyu 

və. b. (2009), Nigeriya iqtisadiyyatında 1986-2007 illərdəki məzənnə şoklarının istehlak 

qiymətləri indeksi və idxal qiymətlərinə təsiri araşdırımış və əldə edilən nəticəyə görə, valyuta 

məzənnəsindəki dəyişikliklər daha çox idxal qiymətlərinə təsir edib. 

 

Təhlil 

Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, inflyasiyanın formalaşmasında əsas təsir edən amillərdən 

biri valyuta məzənnəsinin dəyişməsidir. Hesablamalara görə, 2003-2016-cı illərdə məzənnənin 

istehlak qiymətlərinə ötürücülüyü Azərbaycanda 28%, Rusiyada 32%, Türkiyədə 15%, MDB 

ölkələrində isə 26% təşkil etmişdir. Azərbaycanda məzənnə ən çox qeyri ərzaq mallarının 

qiymətinə (41% və 52%), Rusiyada isə ərzaq mallarının qiymətinə (39%) təsir etmişdir. 

Devalvasiyanın ən az təsir etdiyi sahə isə xidmətlərin qiyməti olmuşdur. Bu təsir Azərbaycanda 

9%, Qazaxıstanda 7% və Rusiyada bir qədər yüksək -27% olmuşdur. 

Azərbaycanda devalvasiya makroiqtisadi göstəricələrə o cümlədən qiymət artımına ciddi təsir 

etmişdir. İdxaldan yüksək asılılıq şəraitində devalvasiya daxili istehlak qiymətlərində şok effekt 

yaratmışdır. Bu, həm birbaşa idxal edilən son istehlak mallarının bahalaşması, həm də daxili 

istehsalda aralıq məhsul və ya komplektləşdirici kimi istifadə edilən idxal məhsullarının 

bahalaşması ilə əlaqədar olmuşdur. Aralıq istehsal və ya komplektləşdirici məhsulların 

bahalaşması istehsalın maya dəyərinin və nəticədə son məhsulun qiymət artımına gətirib 

çıxarır. Statistik məlumatlara görə, emal sənayesinin məhsul buraxılışında aralıq istehlakın payı 

66%-dir və istehsal edilən mallarda idxal edilən aralıq məhsulların qiymətinin qalxması ixrac 

olunan malların maya dəyərini qaldırır. Müşahidələr göstərmişdir ki, bahalaşan idxal əsasən 

ondan asılı olan istehsal sahələrinin bağlanmasına və nəticədə işsizliyin artması ilə 

nəticələnmişdir.  
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Azərbaycanda məzənnə dəyişikliklərinin istehlak qiymətlərinə ötürücülüyü aşağıdakı sxem 

üzrə baş verir: 

 

 

Məzənnənin istehlak qiymətlərinə ötürücülüyü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik məlumatlara görə, Azərbaycanda 2015-2016-cı illərdə valyuta məzənnəsi 2.2 dəfə 

ucuzlaşsa da, investisiya malları üzrə orta ixrac qiymətləri dəyişməz qalıb, istehlak malları 

üzrə isə cəmi 2.25% azalıb. Bu baxımdan manatın devalvasiyası ərzaq məhsullarının 

qiymətinin artmasına təsir göstərib. Tədqiqat dövründə istehlak səbətinə daxil olan 106 

məhsul üzrə yerli və idxal olunan məhsullar üzrə qiymət dəyişimi qiymətləndirilmişdir. 

İkitərəfli məzənnənin İstehlak Qiymətləri İndeksinə (İQİ) ötürücülük əmsalı son iki ildə 30% 

ətrafında olmuşdur. İki il ərzində idxal olunan ərzaq malları üzrə ötürücülük nisbətən yüksək 

- 35%, yerli ərzaq malları üzrə isə İQİ-yə ötürücülük 25% olmuşdur. (Qrafik:1) 
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Bu, onunla əlaqədar idi ki, bir tərəfdən iqtisadi artımın zəifləməsi, digər tərəfdən isə 

devalvasiya nəticəsində inflyasiya səviyyəsinin əhəmiyyətli artması əhalinin real gəlirlərinin 

dəyərsizləşməsini labüd etmişdir. Devalvasiya xərc amili kimi, təklif faktorları hesabına 

inflyasiya proseslərini daha da sürətləndirmişdir. Yeni məzənnə rejiminə keçid qısamüddətli 

dövrdə inflyasiya (devalvasiya hesabına) meyillərini gücləndirsə də, bu təsir davamlı 

(permanent) deyil. Çünki, məsrəf inflyasiyası ötəri xarakter daşıyır. Rəsmi statistikaya görə 

2015-ci ildə illik inflyasiya 7.6% (orta illik 4%) olmuşdur. Devalvasiya amili təmizlənməklə 

2015-ci ildə 4.1% deflyasiya (orta illik 1.9% deflyasiya) qiymətləndirilir. Lakin sonrakı 

illərdə inflyasiya səviyyəsi əhəmiyyətli yüksəlmişdir. 

 

Qiymətləndirmə 

Qiymətləndirmə zamanı məzənnə dəyişimi ilə inflyasiya arasında əlaqəyə, xüsusilə idxal 

inflyasiyasının artmasına olan təsirinə baxılmışdır. Qiymətləndirmə impuls-cavab reaksiyası 

metodun əsaslanır. Qeyd edək ki, manatın nominal effektiv məzənnənin 2014-cü ildən 

başlayaraq ucuzlaşması ölkədə qiymətlərə artırıcı təsir göstərmişdir. Belə ki, 2014-2017-ci 

illərdə manatın qeyri-neft çəkili nominal effektiv məzənnəsi 43.8% ucuzlaşmış və daxili 

qiymət artımını şərtləndirmişdir. Bu isə təbiidir. Belə ki, qiymətləndirmələrə görə istehlak 

səbətinin təxminən 1/3 –dən çoxu idxal məhsulları hesabına formalaşır197.  

 

                                                           
197 Qiymətləndirmə ADSK-nın yayımladığı istehlak səbəti üzrə təxmini aparılmışdır. Qeyri-ərzaq məhsullarının 
demək olar ki, hamısı, ərzaq məhsullarının isə əksrə hissəsinin idxal olunması fərz edilmişdir. Yalnız xidmətdə 
daxili qiymətlər üstün rola nmalikdir. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM 

ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III 
March 12-13, 2021 

 

Proceedings Book 262 www.aegeanconference.com 

 

 

Mənbə: AMB-nin statistik məlumatları əsasında hesablama 

 

Qrafik 2-dən göründüyü kimi, qurulmuş cavab-nəticə funskiyasına görə Mominal Effektiv 

Məzənnənin (NEM) ucuzlaşmasının inflyasiya üzərində neqativ təsiri olmuşdur. Eyni 

zamanda NEM-in dəyişməsinin inflyasiyaya ötürücülüyü sürətli və statistik əhəmiyyətlidir. 

Yalnız 3-cü rübdən başlayaraq NEM-in dəyişməsinin qiymətlərə ötürücülüyü itir və sıfır 

səviyyəsində qərarlaşır. Qeyd edək ki, alınmış nəticələr nəzəriyyəyə də uyğundur. Belə ki, 

əvvəldə qeyd edildiyi kimi, istehlak səbətində əhəmiyyətli rola malik olduğu üçün manat 

bahalaşanda idxal ucuzlaşır və ya əksinə, manat ucuzlaşanda idxal məhsullarının bahalaşması 

prosesi baş verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnflyasiyanın məzənnə şokuna cavab reaksiyası Qrafik:2 
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NEM-in İQİ və onun alt komponentlərinə ötürücülüyü Qrafik:3 

 

Qrafik 3-dən göründüyü kimi, məzənnə şokunun cəmi İQİ-yə təsiri ilk 1 ildə maksimum 

səviyyəyə çatır, ərzaq və xidmət İQİ-sinə ötürücülüyün pik səviyyəsi daha erkən - II rübdə 

müşahidə olunur. Azərbaycanda isə məzənnə şokuna ən az həssaslıq xidmət, ən çox həssaslıq 

isə qeyri-ərzaq İQİ-sində qeydə alınmışdır. 

Ümumiyyətlə, ekonometrik qiymətləndirmələr Azərbaycanda NEM-in inflyasiyaya 

assimetrik təsir etdiyini göstərir. Belə ki, NEM-in 1% möhkəmlənməsi qiymətləri 0.26% 

azaldır. Lakin NEM-in 1% ucuzlaşması qiymətləri 0.6% artırır. Yəni məzənnənin 

möhkəmlənməsi ilə müqayisədə ucuzlaşmasının qiymətlərə təsiri daha yüksəkdir. Belə ki, 

idxalda institusional problemlər məzənnənin təsirinin bir hissəsini neytrallaşdırır. 

 

Nəticə 

Azərbaycanda valyuta məzənnəsinin dəyişməsinə həssalığın digər ölkələrlə müqayisədə daha 

çox olduğu üçün məzənnə şokları makroiqtisadi göstəricilərə daha çox təsir göstərir. Daxili 

istehlakın əsas hissəsinin və yerli istehsalın istifadə etdiyi aralıq məhsullarının yarıdan çoxu 

idxal malları hesabına formalaşdığından valyuta məzənnəsinin ucuzlaşması qiymətlərin 

bahalaşmasına və inflyasiyanın artmasına səbəb olur. Bu baxımdan Azərbaycanda 

devalvasiyanın qiymət ötürcülüyü digər MDB ölkələrinə nisbətən daha yüksəkdir. Gələcəkdə 

bu təsirlərin azaldılması üçün əsas vəzifə yerli istehsalın artırılmasıdır. Digər tərəfdən aşağı və 

sabit inflyasiya şəraitini təmin etmək məqsədilə monetar transmissiyanın faiz kanalının 

işləkliyini (Mərkəzi Bankın faiz dəhlizi parametrləri, o cümlədən uçot dərəcəsinin bazar faiz 
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dərəcələrinə ötürücülüyünü) artırmaq, ortamüddətli dövrdə inflyasiyanın birbaşa hədəflənməsi 

rejiminə və qaydalı monetar siyasətə (məsələn, pul kütləsinin artımının nominal qeyri-neft 

ÜDM artımına bağlanması qaydası kimi) keçidi təmin etmək zəruridir. 
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BAĞLANMA STİLLERİ VE TEKNOLOJİ BAĞIMLIĞI 

REASONS FOR LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENTS (13-18 AGE GROUP): 

ATTACHMENT STYLES AND TECHNOLOGY ADDICTION 

 

Mehmet KANDEMİR 

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

KırıkkaleUniversity, Education Faculty, Department of Guidance and Psychological Counseling 

ORCID ID: 0000-0002-5576-3537 

 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, ergenlerin yaşam doyumlarını bağlanma stilleri ve teknoloji bağımlılığı ile 

hiyerarşik regresyon analizi ile yordanma düzeyini belirlemektir. İlişkisel tarama modeli ile 

yapılan araştırmanın grubunu 13-18 yaş arasında 320 kişi oluşturmuştur. Araştırmaya 

katılanların 145’i erkek ve 175’i kadın öğrencidir. Araştırmada veri toplamak için, Yaşam 

Doyumu, Bağlanma Stilleri ve Teknoloji Bağımlılığı Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın 

temel analizlerinden önce normallik ve yeterlilik analizleri sağlanmış daha sonra, iki aşamadan 

oluşan hiyerarşik regresyon analizine geçilmiştir. Araştırmanın regresyon modelinin ilk 

aşamasında analize giren, bağlanma stillerinin ergenlerin yaşam doyumunu yordadığı 

bulunmuştur (F=11.28, t= 8.01, p < .01). Ergenlerin yaşam doyumunun .14’ü bağlanma 

stillerinden kaynaklandığı araştırmada belirlenmiştir. Birinci aşamada modele giren güvenli 

bağlanma stilinin β=.35 kaygılı bağlanma stilinin β=-.13 ve kaçıngan bağlanma stilinin β=-.14 

düzeyinde ergenlerin yaşam doyumlarını yordadığı görülmüştür. İkinci adımda modele giren, 

teknoloji bağımlılığının modele anlamlı düzeyde özgün katkısının olduğu bulunmuştur (F 

=8.64, t=8.06, p < .01). Analiz sonucu incelendiğinde, ergenlerin yaşam doyumu puanlarının 

.13’ü teknoloji bağımlılığından kaynaklandığı görülmektedir. İkinci aşamada modele giren 

teknoloji bağımlılığının β=-.13 düzeyinde ergenlerin yaşam doyumunu yordadığı 

belirlenmiştir. Aynı zamanda, ikinci aşamada teknoloji bağımlılığının modele girmesi ile 

birlikte bağlanma stillerinden sadece güvenli bağlanma stillinin yaşam doyumunu yordadığı 

bulunmuştur (β=.33, t=4.83, p < .01). Araştırmanın bulguları, alan yazındaki bazı araştırmaların 

bulguları karşılaştırılmış, araştırma sonuçları bağlamında araştırmacılara öneriler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, Bağlanma Stilleri, Teknoloji Bağımlılığı. 

 

ABSTRACT 

This study was planned to determine the level by which adolescents’ attachment styles and 

technology addiction predicted their life satisfaction using hierarchical regression analysis. The 

study used the correlational survey model, and the sample consisted of 320 individuals aged 

between 13 and 18. Of the participants, 145 were male and 175 were female students. The study 
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data were collected using the Satisfaction with Life, the Attachment Styles, and the Technology 

Addiction Scales. Before the basic analyses of the study, normality and capability analyses were 

conducted, and then two-stage hierarchical regression analysis was performed. The attachment 

styles involved in the first stage of the regression model of the study were found to predict the 

life satisfaction of adolescents (F = 11.28, t = 8.01, p <.01). It was determined in the study that 

.14 of the life satisfaction of adolescents was explained by attachment styles. Secure, anxious, 

and avoidant attachment styles involved in the model in the first stage predicted the life 

satisfaction of adolescents at β = .35, β = - .13, and β = -.14 levels, respectively. Technology 

addiction involved in the model in the second stage was found to have a significant unique 

contribution to the model (F = 8.64, t = 8.06, p <.01). The results of the analysis indicated that 

.13 of the life satisfaction scores of adolescents came from technology addiction. It was 

determined that technology addiction involved in the model in the second stage predicted the 

life satisfaction of adolescents at a level of β = -.13. At the same time, with the addition of 

technology addiction into the model in the second stage, it was found that, of the attachment 

styles, only the secure attachment style predicted life satisfaction (β = .33, t = 4.83, p <.01). The 

findings of the current study and the studies in the literature were compared, and some 

recommendations were made to researchers in line with the research results. 

Keywords: Life Satisfaction, Attachment Styles, Technology Addiction 

 

GİRİŞ 

Üniversite öğrenicilerin yaşamdan beklentileri ve mutluğu son yıllarda, insanın pozitif ve güçlü 

yönlerine odaklanan Pozitif Psikoloji’nin kavramları çerçevesinde çokça incelendiği ve bu 

bağlamda ön plana çıkan kavramlar arasında yaşam doyumunun da olduğu görülmektedir 

(Diener, 1984; Moller, 1996). Yaşam doyumu, bilişsel bir değerlendirme olup, bireyin 

belirlediği kriterlere göre yaşam kalitesinin genel olarak değerlendirmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Diener ve Suh, 1997).  Diener, Oishi ve Lucas’a (2003) göre, bireyin başarı 

beklentileri ile ulaştıkları arasındaki fark ne kadar az ise, yaşam doyumu o kadar yüksektir. 

Başarı beklentileri, bireylerin akademik ve kişilerarası ilişkileri açısından üniverste yaşamında 

yüksek olduğu düşünülebilir. Tuzgöl Dost (2007), üniversite öğrencilerinin akademik 

yaşamlarında en yoğun ve profesyonel eğitimini aldıkları süreçte akademik başarı problemleri 

yaşam doyumlarıyla ilişkiselliğini vurgulamaktadır. Moller (1996), üniversite yıllarıda 

öğrencilerin yaşamdan elde ettkileri doyumun, bireyin ve toplumun geleceği için oldukça 

önemli olduğunu belitmektedir.  

Alan yazında yaşam doyumunun ilişkili olduğu, hangi kavramla nasıl bir ilişkisi olabileceğine 

ilişkin araştırmalar bulunmaktadır (Tuzgöl Dost, 2007; Moller, 1996; Yılmaz ve Sünbül, 2009). 

Alan yazında Bowbly’nin (1986) kavrasallaştırdığı bağlanma değişkenin bireyin yaşam 

doyumu açısından önemli olduğunu vurgulayan araştırmalar dikkat çektiği söylenebilir (Dilsiz, 

2019; Hwang, Johnston ve Smith, 2009). Bireyin başkalarına karşı geliştirdikleri güçlü 
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duygusal bağlar olarak bilinen bağlanma, bebeklik yıllarında bebek ile bakıcısı arasındaki 

etkileşim süreci ile gelişmektedir (Bowbly, 1980). Bowbly (1980), bağlanmanın güvenli, 

kaygılı ve kaçıngan olmak üzere üç yapısının olduğunu belirtmektedir. Güvenli bağlanma, 

kişinin kendini ve çevresindikileri pozitif olarak değerlendirdiği; kaygılı bağlanma ise, bireyin 

başkalarını pozitif kendini ise negatif olarak değerlendirdiği bağlanma stilidir (Hazan ve 

Shaver, 1987). Aynı zamanda, Hazan ve Shaver’e (1987 ) göre kaçınmacı bağlanma, bireyin 

kendini pozitif ve çevresindikilerini negatif olarak değerlendirmektedir. Dilsiz (2019), bireyin 

kaygılı ve kaçıngan bağlanma stiline sahip olmasının yaşam doyumunu düşürdüğünü, buna 

karşın güvenli bağlanma stiline sahip olmasının yaşam doyumunu pozitif olarak etkiledğini 

bulmuştur.  

Ayrıca, İnternet ve teknoloji bağımlığının yaşam doyumu ile ilişkilerinin olduğu alan yazında 

belirtilmektedir (Ergün ve Meriç, 2020). Amerika Psikoloji Derneği (APA) (2013), DSM-V 

davranış bozukluklarını tanılama el kitabında ilk kez İnternet ve teknoloji bağımlılığının bir 

hastalık olduğunu belirtmektedir. Young (2004) kullanıcının kullanım sırasında duygu değişimi 

(gerginlikten rahatlamaya geçiş vb.) yaşaması, kullanım ihtiyacının sürekli artması, sosyal 

faaliyetlerinden kendini yalıtması ve tekrar tekrar çevrimiçi olma isteğinin yaşanması olarak 

İnternet ve teknoloji bağımlılığını tanımlamaktadır.  

Öğrecilerin kişisel, sosyal, akademik yaşamları için oldukça önemli olan yaşam doyumunun 

daha iyi anlaşılmasının gerekli bir bilgi olduğu değerlendirilmmektedir. Alan yazında, 

bağlanma stillerinin ve teknoloji bağımlılığının yaşam doyumu ile ilişkili olabileceği yukarıda 

belirtilmiştir. Bu araştırmada, öğrencilerin bağlanma stillerinin ve İnternet/teknoloji 

bağımlılığının regresyon modeli içinde birlikte, yaşam doyumunu yordayıp yordamadığını 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının, öğrencilerin yaşam doyumunun 

açıklanmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.    

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu 

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarını bağlanma stilleri ve İnternet/teknoloji bağımlılığı 

ile incelendiği araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Birden fazla değişken 

arasındaki birlikte değişim oranını öğrenmek için, ilişkisel tarama modeli kullanılabilir. Bu 

araştırmada, yaşam doyumu, bağımlılık ve bağlanma değişkenleri (en az 3 değişken) arasındaki 

değişim oranları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 13-18 yaş arasında 320 kişi 

oluşturmuştur. Araştırmaya katılanların 145’i erkek ve 175’i kadın öğrencidir.  
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Veri Toplama Araçları 

Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener ve arkadaşları (1985) tarafından bireylerin yaşam 

doyumlarını belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Tek boyutlu bir yapısı olan ölçek, beş 

maddeden oluşmuş ve Köker (1991) tarafından Türkçe'ye uyarlanmıştır. Öllçeğin Türkçe’ye 

uyarlanmasında iç tutarlılık güvenirlik katsayısının .80’nin üzerinde olduğu raporlanmıştır.  

Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği: Kandemir ve İlhan (2017) tarafından 

oluşturulan Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği 21 maddeli olup, güvenli, kaygılı 

ve kaçıngan olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin,  üç boyutlu yapısının varyansın 

%44.12’sini açıkladığı bulunmuştur. Ölçek için Cronbach alfa iç tuatarlılık güvenirlik analizi 

yapılmış ve analiz sonucunda iç tutarlık sonuçlarının, güvenli bağlanma için .80, kaygılı 

bağlanma için .74 ve kaçıngan bağlanma için .72 olduğu bulunmuştur. 

İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Young (1996) tarafından ergen ve gençlerin İnternet ve teknoloji 

bağımlılığının düzeyini öğrenme için geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması Bayraktar (2001) 

tarafından yapılan ölçeğin üç alt boyunun da olduğu raporlanmıştır. Ölçeğin güvenirlik 

hesapanması Spearman-Brown ve Cronbach alfa analizleri ile yapılmıştır. Her iki analiz 

sonucunun .85’in üstünde olduğu raporlanmıştır.  

 

Verilerin Analize Hazırlanması  

Öğrencilerin yaşam doyumlarının bağlanma stilleri ve İnternet/teknoloji bağımlılığı ile 

ilişkilerinin incelendiği bu araştırmanın verileri, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında 

toplanmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler SPSS paket programında aykırı değer ve uç 

değer analizleri yapılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinin normalliği için basıklık ve çarpıklık  

analizi ile değerlendirilmiştir. Bu analizler göre, basıklık ve çarpıklık sonuçlarının -1.96 ile 

+1.96 aralığında olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, araştırma değişkenlerinin normal 

dağılım gösterdiği görülmüştür.   

 

BULGULAR 

Bu bölümde, yaşam doyumu, bağlanma stilleri ve İnternet/teknoloji bağımlılığı arasındaki 

korelasyonel ilişkiler ve yordayıcı analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmanın değişkenleri 

arasında korelasyonel analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1  

Araştırma Değişkenleri Arasındaki Korelasyonel İlişkiler 

 1 2 3 4 5 

Yaşam Doyumu (1) 1     

Güvenli Bağlanma (2) .30** 1    

Kaygılı Bağlanma (3) -.11** .29* 1   

Kaçıngan Bağlanma (4) -.13** .09 .17** 1  

Teknoloji Bağımlılığı (5) -.19** -.07 .27** .25** 1 

      *p<.05, ** p<.01  

 

Analiz sonucuna göre, değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir. Sonuçlar 

incelendiğinde, öğrencilerin yaşam doyumu ile güvenli bağlanma stili arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki olduğu (r=.30, p<.01); kaygılı bağlanma stili ile negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişkisinin olduğu (r=-.11 p<.01); kaçıngan bağlanma stili ile nefatif ve anlamlı bir ilişkisinin 

olduğu ((r=-.13, p<.01) ve İnternet/teknoloji bağımlılığı ile negatif ve anlamlı bir ilişkinin 

olduğu (r=-.19, p<.01) saptanmıştır. Daha sonra, yaşam doyumunun bağlanma stilleri ve 

İnternet/teknoloji bağımlılığı ile yordanıp yordanmadığını belirlemek için hiyerarşik regresyon 

analizine geçilmiş ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2 

Yaşam Doyumunun Yordanmasına Yönelik Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Model Yordayanlar B R² Standart 

Hata 

 T P 

   Sabit  2.39 .14 .30   8.01 .000 

1  Güvenli Bağlanma .28   .05 .35 5.16 .000 

   Kaygılı Bağlanma -.09   .05 -.13 -1.91 .057 

 Kaçıngan Bağlanma -.10   .05 -.14 -2.12 .035 

   Sabit  .26 .13 .05 .33 4.83 .000 

   Güvenli Bağlanma -.07   .05 -.10 -1.34 .179 

2 Kaygılı Bağlanma -.08   .05 -.11 -1.66 .099 

 Kaçıngan Bağlanma 2.39  .30   8.01 .000 

   Teknoloji Bağımlılığı .28   .05 .35 5.16 .000 

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmanın regresyon modelinin ilk aşamasında analize giren, 

bağlanma stillerinin ergenlerin yaşam doyumunu yordadığı görülmektedir (F=11.28, t= 8.01, p 

< .01). Ergenlerin yaşam doyumunun.14’ü bağlanma stillerinden kaynaklandığı araştırmada 

belirlenmiştir. Birinci aşamada modele giren güvenli bağlanma stilinin β=.35 kaygılı bağlanma 
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stilinin β=-.13 ve kaçıngan bağlanma stilinin β=-.14 düzeyinde ergenlerin yaşam doyumlarını 

yordadığı görülmüştür.  

 

İkinci adımda modele giren, teknoloji bağımlılığının modele anlamlı düzeyde özgün katkısının 

olduğu bulunmuştur (F =8.64, t=8.06, p < .01). Analiz sonucu incelendiğinde, ergenlerin yaşam 

doyumu puanlarının .13’ü teknoloji bağımlılığından kaynaklandığı görülmektedir. İkinci 

aşamada modele giren teknoloji bağımlılığının β=-.13 düzeyinde ergenlerin yaşam doyumunu 

yordadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda, ikinci aşamada teknoloji bağımlılığının modele 

girmesi ile birlikte bağlanma stillerinden sadece güvenli bağlanma stillinin yaşam doyumunu 

yordadığı bulunmuştur (β=.33, t=4.83, p < .01). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada, güvenli bağlanma stilinin öğrencilerin yaşam doyumunun pozitif bir yordayıcısı 

olduğu, kaygılı ve kaçıngan bağlanma stilinin ise negatif yordayıcısı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Alan yazın incelendiğinde araştırmanın bu sonuçlarını destekleyen çalışmalara 

ulaşılmıştır (Heidari,  Ghorbani ve  Pourhosein, 2018; Komitaki ve Homaei, 2015). Heidari ve 

arkadaşlaırnın (2018) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları bir araştırmada, güvenli 

bağlanma stilinin öğrencilerin yaşam doyumunu pozitif bir şekilde etkilediği; kaygılı ve 

bağlanma stilinin ise yaşa doyumunu negatif bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Dilsiz’in 

(2019) lise öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada ise, güvenli bağlanma ile yaşam doyumu 

arasında pozitif bir ilişki olduğu; kaygılı ve kaçıngan bağlanma ile arasında negatif bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Güvenli bağlanma stiline sahip olan bireyler, kendi benlik değerlerini 

olumlu, yeterli ve başarılı görürken, başkalarının da olumlu, başarılı, sevilmeye değer görürler 

(Hazan ve Shaver, 1987). Bowbly (1986) ise, güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, 

kişilerarası ilişkiler, empati, kendilerini sevilmeye görürler. Diener ve Suh (1997), yaşam 

doyumuna sahip bireylerin kendi yaşamlarından genel olarak memnun olma durumu olarak 

yaşam doyumunu değerlendirmektedir. Aynı zamanda, kişilerarası ilişki ve becerilerin yaşam 

doyumunu artıran önemli bir belirleyici olduğu alan yazında belirtilmektedir (Emmons ve 

Diener 1986). Bu açıklamalar bağlamında, güvenli bir bağlanma stiline sahip olan bireylerin 

kendilerinden memnun olmaları ve sosyal yaşamda ilişkilerin bir parçası olarak kendilerini 

değerlendirmeleri, yaşam doyumunu artıran bir durum olduğu görülebilir. Hazan ve Shaver 

(1987), kaygılı bağlanan bireyler kendi benlik değerleri düşük oladuğundan, kaçıngan bağlanan 

bireyler ise başkalarının benlik değerlerini olumsuz gördüklerinden empati ve kişilerarası 

ilişkilerde oldukça başarısızdır. Bowbly (1979) ise, kaygılı bağlanan bireylerin kişilerarası 

ilişkilerde sevilmek ve değer görmekle iligili endişlerinin olduğu, buna karşın kaçıngan 

bağlanan kişilerin empati yoksunu olabileceğini belirtmektedir. Buna göre, kaygılı bağlanan 

bireylerin kişilarası ilişkilerde değersizlik duygusu yaşaması ve rededilme kaygılarını sürekli 

yaşaması, onların onların kendilerinden ve sosyal yaşamlarından memnun olmamasına neden 

https://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heidari
https://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Ghorbani
https://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Pourhosein
https://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heidari
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olabilir. Kaçıngan bağlanan bireyler kendi benliklerinden mutlu olsalar da, empati, kişilerarası 

ilişkiler gibi becerilerden yoksun olması onların yaşamlarından doyum olmasını engelleyebilir.    

 

Araştırmada aynı zamanda, İnternet/teknoloji bağımlılığının yaşam doyumunu etkileyen bir 

faktör olduğu saptanmıştır. Bu iki değişken arasındaki ilişkisel çalışmalarıda, iki kavram 

arasında negatif bir ilişkiden söz edilmektedir (Dilsiz, 2019; Ergün ve Meriç, 2020). Dilsiz 

(2019) tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, yaşam doyumunun İnternet 

bağımlılığının bir türü olan sosyal medya bağımlılığını negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Ergün ve Meriç (2020) tarafından yapılan araştırmada ise, üniversite öğrencileri üzerinde yaşam 

doyumu ile İnternet/teknoloji bağımlılığı arasındaki ilişkiler incelenmiş, araştırma sonucunda, 

yaşam doyumu ile teknoloji bağımlılığı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Kavaklı ve Yalçın (2019) tarafından yapılan bir araştırmada, öğrencilerin yaşamlarında 

algıladıkları stres yaşantıları ile teknolojiye yönelimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Bu araştırmalar açısınıdan düşünüldüğünde, öğrencilerin İnternet ile çok fazla 

zaman geçirmesi, kendi benlik değerini sanal dünyada artırmak istemeleri ve stresle başetmeyi 

sanal dünyaya yönelerek yapmaya çalışmaları onların yaşamdan mennun olmamasına neden 

olabilir.  

 

Öğrencilerin yaşam doyumlarını güçlendirmek, bağlanma stillerinden bağımsız olamayacağı 

araştırma sonuçlarına göre düşünülebilir. Bu yüzden kaygılı ve kaçıngan bağlanma stiline sahip 

olan öğrencilerin, güvenli bağlanma stillerinin geliştirilmesine yönelik dersler ve psikoeğitim 

programları öğrenciler için yararlı olabilir.  Çalışmanın bağlanma stillerinin belirginleştiği daha 

erken yaşlarda da yapılması, araştırma sonuçlarının genellenebilirliği açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Araştırmanın, İnternet/tekknoloji bağımlılığının öğrencilerin yaşam 

doyumlarını olumsuz etkilediği sonucu dikkate alındığında, öğrencilerin teknolojiyi bilinçli 

kullanmasına yönelik çalışmaların yapılması, yaşam doyumlarının artmasında yararlı sonuçlar 

oluşturabilir.   Farklı araştırmalarda, bağlanma stilleri ve teknoloji değişkenlerine ek olarak 

psikolojik sağlamlık, stresle baş etme, gelecek kaygısı gibi değişkenler araştırmaya dahil 

edilebilir. Bu şekilde yapılabilecek bir araştırma, yaşam doyumunun üniversite öğrencileri 

açısından doğası daha iyi tanımlanabilir.   
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ÖZƏT 

Şüşə məmulatının istehsalı Azərbaycanda inkişaf edən qədim sənət növbələrindəndir. Eyni 

zamanda bu sənət sahəsi sırf şəhər mənşəli sənət hesab edilir. Azərbaycanın qədim şəhərlərində 

aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən şüşə məmulatı çox qiymətli mənbələrdir. Şüşə 

məmulatı arxeoloji tədqiqatlar zamanı antik dövrdən, son orta əsrlərə qədər bütün dövrlərdən 

aşkar edilmişdir. Bu şüşə məmulatının tərkibinə müxtəlif çeşidli qab-qacaqlar, bəzək əşyaları 

və onlardan yalnız sınıq fraqmentlər tapılmışdır. Əldə edilən şüşə məmulatının tədqiqi zamanı 

məlum olur ki, şüşə bəzək əşyaları Azərbaycanda daha əvvəl – antik dövrdə, şüşə qabların 

istehsalı isə ilk orta əsrlərdə inkişaf etmişdir. Aparılan tədqiqatlar əsasında məlum olmuşdur ki, 

Azərbaycan ərazisində yaşayan sakinlərə şüşə hələ eradan əvvəl I minilliyin əvvəlindən məlum 

idi. Azərbaycanın ərazisinin ticarət yolları üzərində yerləşməsi buna imkan yaradırdı. Bu 

səbəbdəndir ki, Azərbaycanın qədim şəhərləri Qəbələ, Bərdə, Şamaxı, Qax, Mingəçevir, 

Beyləqan, Naxçıvan, Şəmkir, Dəbil və s. şəhərlərindən tapılan şüşə nümunələri içərisində 

Finikiya, Kerç, Pantikopey, Anadolu və başqa ərazilərdə tapılan şüşələrlə oxşarlıqlar var. 

Qabların kimyəvi analizi və üzərində olan naxış  və ornamentlərlə sırf yerli ustaların əl işini 

izləmək olar.  

Şüşə məmulatı daha çox Azərbaycan ərazisindən tapılan I-III əsrlərə aid qəbirlərdən aşkar 

edilmişdir. İlk olaraq şüşə bəzək əşyalarla yanaşı, yalnız nadir məhlullar saxlamaq və ixrac 

etmək üçün kiçik ətir, dərman qabları istehsal edilmişdir. Bu qablar əsasən üfürmə üsulu ilə 

hazırlanmışdır. Hələ eradan əvvəl II minilliyin ortalarında bu üsulla hazırlanan qablara Misirdə 

rast gəlinir. 

Eramızın ilk əsrlərindən Qafqaz Albaniyasında əhalinin məişətində şüşə qədəhlərdən istifadəyə 

rast gəlinir. Süfrədə şərab, maye və s. içmək üçün şüşə qədəhlərin istifadəsi bir süfrə 

mədəniyyətindən xəbər verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, antik və ilk orta əsrlərdə şüşə qızıldan 

qiymətli sayılırdı. Bu isə eyni zamanda zənginlik əlaməti idi. Şüşə qabları içərisində küzələrə 

(müxtəlif formalı), naxışlı və naxışsız vazalara, piyalələrə (naxışlı, oymalı və boya) qənd 

qablarına, stəkanformalı qablara rast gəlinir. Bu qabların əksəriyyətinə Gürcüstan ərazisində də 

rast gəlinir. Bu da qədim şəhərlər arası əlaqəni və ən əsası, orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının 
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mərkəzi olan Bərdə şəhərinin Tiflis yolu üstündə yerləşməsi ilə əlaqədar idi. Bu yol Azərbaycan 

şəhərlərini Qara dəniz ilə birləşdirirdi. Daha bir ticarət yolu isə Volqa-Xəzər-Şimal yolu idi. Bu 

səbəblərdir ki, Qafqaz Albaniyasının antik şəhərlərinin tədqiqində yerli və gətirilmə şüşələrə 

rast gəlinir. Bu qabların oxşarına (Dvin-Dəbil, Qarni-Gərni – qədim türk oğuz yurdu) 

şəhərlərində də rast gəlinir. Şüşə qabların kütləvi istehsalına VII-IX əsrlərdə rast gəlinir. Tarixi 

proseslərin müharibələrin baş verməsi şüşə sənətkarlığına da təsir etmişdir. Bu səbəbdəndir ki, 

arxeoloji tədqiqatlar zamanı həm nəfis, həm də kobud şüşə nümunələrinə rast gəlinir. Bütün 

tədqiqatların nəticəsində məlum olur ki, gətirilmə şüşələr yerli şüşələrdən azlıq təşkil edir. 

Antik və orta əsrlərdən bu kövrək qabların kütləvi daşınması mümkün deyildi. Eyni zamanda 

VIII-IX əsrlərə aid qəbirlərdə şüşə qablara daha çox rast gəlinir və bu qabların istehsalı üçün 

bütün yerli xammal Azərbaycan ərazisində var idi. Azərbaycan ərazisi şüşə qumu və soda 

yataqları ilə zəngin idi. Ən əsası isə kimyəvi analiz nəticəsində də bunu sübut etmək olur. Çünki 

yerli qabların tərkibində silisium oksid (SiO2), alüminium oksidi (Al2O3), dəmir oksid (Fe2O3), 

maqnezium oksid (MgO), kalsium oksid (CaO), kalium oksid (K2O) daha çox rast gəlinirdi. 

Misal üçün qeyd etmək lazımdır ki, kalsium oksidi ustalar ağac külündən alırdılar.  

Bu mövzuda qeyd etdiklərimizin əsasında belə nəticəyə gəlirik ki, Azərbaycanın antik və orta 

əsr şəhərlərində şüşə istehsalı inkişaf etmiş, şüşə süfrə qabları geniş istifadə edilmişdir. Bu da 

bizə həm şüşə sənətinin inkişafını, ticarət əlaqələrini, tipoloji xüsusiyyətləri nəzərə alaraq yerli 

istehsalı və Azərbaycanın qədim sakinlərinin yüksək süfrə mədəniyyətinə, zövqə malik 

olmasını öyrənməyə imkan verir. Eyni zamanda yüksək zövqlə, zəngin təxəyüllə yerli ustaların 

vurduğu naxışların sirrini bizə açır. 

Açar Sözlər: Şüşə, Qab, Küp, Şəhər, Qum, Sənətkar. 

 

ABSTRACT 

The production of glassware is one of the ancient arts developing in Azerbaijan.  At the same 

time, this field of art is considered a purely urban art.  Glass products obtained during 

archeological excavations in the ancient cities of Azerbaijan are very valuable 

sources.  Glassware has been discovered during archeological excavations from antiquity to the 

late Middle Ages.  Various utensils, ornaments and only broken fragments were found in this 

glass product.  The study of the obtained glassware shows that glass ornaments were developed 

in Azerbaijan earlier - in antiquity, and the production of glassware in the early Middle 

Ages.  Based on the research, it became clear that the glass was known to the residents of 

Azerbaijan since the beginning of the first millennium BC.  The location of Azerbaijan's 

territory on trade routes made it possible.  That is why the ancient cities of Azerbaijan are 

Gabala, Barda, Shamakhi, Gakh, Mingachevir, Beylagan, Nakhchivan, Shamkir, Dabil and 

others.  Among the glass samples found in the cities of Phenicia, Kerch, Pantikopey, Anatolia 
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and other areas are similar to the glass found.  With the chemical analysis of the dishes and the 

patterns and ornaments on them, you can follow the work of local craftsmen. 

Glassware was mostly found in the tombs of the I-III centuries found in the territory of 

Azerbaijan.  Initially, in addition to glass ornaments, small perfumes and medicine containers 

were produced to store and export only rare solutions.  These containers are mainly made by 

blowing.  As early as the middle of the second millennium BC, pottery made in this way was 

found in Egypt. 

From the first centuries AD, glass cups were used in the life of the population in Caucasian 

Albania.  Wine, liquid, etc. on the table.  The use of glass cups for drinking indicates a table 

culture.  It should be noted that in ancient and early medieval times, glass was considered more 

valuable than gold.  It was also a sign of wealth.  Glass jars (various shapes), patterned and 

unpainted vases, cups (patterned, carved and painted), sugar bowls, glass-shaped bowls are 

found inside the glass jars.  Most of these dishes are also found in Georgia.  This was due to the 

connection between the ancient cities and, most importantly, the location of the city of Barda, 

the center of Caucasian Albania in the Middle Ages, on the Tbilisi road.  This road connected 

the cities of Azerbaijan with the Black Sea.  Another trade route was the Volga-Caspian-North 

road.  These are the reasons why local and imported glass are found in the study of the ancient 

cities of Caucasian Albania.  Similar dishes are found in the cities (Dvin-Dabil, Garni-Garni - 

the land of the ancient Turkic Oghuz).  Mass production of glassware is found in the VII-IX 

centuries.  Historical processes and the occurrence of wars also influenced the art of glass.  For 

this reason, both fine and rough glass specimens are found during archeological 

excavations.  All studies show that imported glass is less than local glass.  From ancient and 

medieval times, these fragile vessels could not be transported en masse.  At the same time, glass 

vessels are more common in the tombs of the VIII-IX centuries, and all local raw materials for 

the production of these vessels were available in Azerbaijan.  The territory of Azerbaijan was 

rich in deposits of glass sand and soda.  Most importantly, it can be proved by chemical 

analysis.  Because silicon oxide (SiO2), aluminum oxide (Al2O3), iron oxide (Fe2O3), 

magnesium oxide (MgO), calcium oxide (CaO), potassium oxide (K2O) were more common in 

local dishes.  For example, it should be noted that calcium oxide was obtained by craftsmen 

from wood ash. 

Based on what we have mentioned on this topic, we come to the conclusion that glass 

production has developed in the ancient and medieval cities of Azerbaijan, and glass tableware 

has been widely used.  This allows us to study the development of glass art, trade relations, 

typology, local production and the high table culture and taste of the ancient inhabitants of 

Azerbaijan.  At the same time, he reveals to us the secret of the patterns made by local masters 

with high taste and rich imagination 

Keywords: Glass, Pot, Jug, City, Sand, Craftsman. 
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Giriş 

Şüşə istehsalına ilk olaraq eradan əvvəl III minilliyin sonunda rast gəlinir. Şüşə qabların 

istehsalına isə eradan əvvəl II minilliyin sonlarında rast gəlinir (Tell Alalak qazıntılarında). 

Qədim şüşə məmulatının tarixi aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı öyrənilir. Ən qədim şüşə 

muncuqlara Misirdə, Mesopotamiyada, Anadoluda, Egedə, Suriyada rast gəlinir.  

Şüşə məmulatının istehsalı Azərbaycanda qədim sənət növüdür. Qədim və orta əsrdə ticarət 

mərkəzləri olan Azərbaycan şəhərlərində istehsal edilən şüşə qablar yalnız yerli istehsal və 

bazarlarda satmaq üçün edilmişdir. Əsasən içərisində qiymətli məhsulların (dərman, ətir, rəng 

və s.) daşınmasına görə də lazım olurdu. 

Azərbaycanın antik və orta əsr şəhərlərində aparılan qazıntılar zamanı ən çox şüşə təsadüf 

edilən abidələr daş qutu qəbirlərdir. Tapılan qədim şüşə nümunəsinə Mingəçevirdə aparılan 

arxeoloji qazıntılar zamanı eradan əvvəl I minilliyinə aid olan torpaq qəbirdə rast gəlinir. 

Azərbaycan ərazisində rast gəlinən şüşə nümunələrinin oxşarına Gürcüstanda, Novqorodda, 

Volqa ətrafı ərazilərdə rast gəlinir. Eyni zamanda Azərbaycan şəhərində istehsal edilən şüşə 

qablarının yalnız oxşarına yox, məhz eynisinə Ufada rast gəlinmişdir (1952-ci il).  

Arxeoloji tədqiqatlar zamanı tapılan şüşə tapıntıları Cənubi Qafqaz və Volqaboyu xalqları 

arasında olan xarici ölkələrin əlaqələri də özündə əks etdirir. Azərbaycanın qədim şəhərləri ilə 

ticarət əlaqələri yalnız Volqa-Xəzər ticarət yolu ilə deyil, Tiflis-Qara dəniz yolları vasitəsi ilə 

də edilirdi. Tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, Azərbaycanın qədim şəhəri Bərdə 

şəhərindən aşkar edilmiş şüşə nümunələrinin Suriyanın Hələb şəhərindəki, “Qədim əşyalar” 

muzeyində, Türkiyə Cümhuriyyətinin kültür Bakanlığının Ankara şəhərindəki, qədim tarix 

muzeyində, İranda Tehran şəhərində “Tarixi əşyalar” muzeyində nümayiş edilən qədim şüşə 

məmulatı ilə oxşarlığı həmin dövrün sənət və ticarət mübadiləsinin nəticəsidir. Eyni zamanda 

Azərbaycanda aşkar edilən kiçik həcmli dərman və ətir qablarına Anadoluda da rast gəlinir. Bu 

qabların istehsalı Roma dövrünə aid edilir. Bu tip qablar Çorum muzeyində sərgilənir. Bu tip 

qablar, 1976-cı ilin Bərdə şəhərində də aşkar edilmişdir. Tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur 

ki bu tip qablar Bərdə şəhərinə ticarət əlaqələri ilə gətirilmişdir. 

Azərbaycanın qədim və orta əsr şəhərindən tapılan şüşə nümunələri təyinatına görə süfrə 

qablarına, bəzək əşyalarına bölünür. XI-XIII əsrlərə aid rəngli şüşə pəncərələrinə də rast gəlinir. 

Darboğaz, şarşəkilli qablar, piyalələr tapılan qablar içində üstünlük təşkil edir. Bu qabların 

oxşarına Kiyev abidələrində rast gəlinir. 

Azərbaycanın qədim şəhəri Gəncə şəhərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı IX-X əsrlərə 

aid şoxlu şüşə qablar aşkar edilmişdi. Tapıntıların müxtəlifliyindən məlum olur ki, Qədim 

Gəncə sakinləri yüksək süfrə mədəniyyətinə malik olmuşdular, eyni zamanda bu həm də  yerli 

istehsalın inkişafını göstərir. Çünki Gəncə ətrafı Todan kəndindəki əqiq yataqları, Daşkəsəndə 

olan kobalt yataqları müxtəlif şüşə qabların hazırlanması üçün şərait yaradırdı. Hətta bu 
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xammalların ( kobalt oksid ) məhz Misirə və Romaya qədim dövrdən Azərbaycandan aparıldığı 

irəli sürülür ( əlverişli, coğrafi ticarət yolları əsasında ) 

Araşdırma . Bu məqalədə Azərbaycan ərasizisndə aparılmış arxeoloji tədqiqatların 

nəticlərindən istifadə edilmişdir. Məqalədə Azərbaycanın qədim şəhərlərində tədqiqatlar 

aparmış arxeoloqların elmi əsərlərindən , hesabatlarından istifadə edilmişdi. Eyni zamanda 

digər ölkələr ərazisindən tapılmış şüşə qablarla yerli şüşə qabların müqayisəli təhlili 

verilmişdir.  

Azərbaycan ərazisindən aşkar edilmiş qədim şüşə qablar tarixi, arxeoloji, diyarşunaslıq 

muzeylərində qorunaraq sərgilənir. 

 

Şüşə Qablar. Azərbaycanın antik və orta əsr şəhərlərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 

çoxsaylı şüşə əşyalar tapılmışdır. Tapılan şüşə qablar, məişətdə istifadə olunan müxtəlif şüşə 

əşyalar böyük marağa və tədqiqata səbəb olmuşdur. Tapılmış şüşə qabların istehsal tarixi əsasən 

iki dövrə ayrılır: III əsrə qədərki dövr və III əsrdən etibarən isə yerli istehsalın artdığı dövr . 

Qafqaz Albaniyasının böyük şəhərləri Qəbələ, Şamaxı, Beyləqan, Bərdə, şəhər tipli Torpaqqala 

və digər şəhər yerlərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar genişləndirildi. Tədqiqat işləri zamanı 

müəyyən olmuşdur ki, Qafqaz Albaniyası şərq ölkələri içərisində erkən şüşə istehsal etməyə 

başlayan ölkələrdən biri olmuşdur [1, s.429]. Arxeoloji qazıntılardan aydın olur ki, Azərbaycan 

ərazisi sakinlərinə şüşə hələ elə I minilliyin əvvəllərindən məlumdur [2, s.6]. Şüşə qabların, 

əşyaların tədqiqi bizə bu şüşələrin istehsal tarixi, dövrü haqqında geniş məlumat verir. Ən 

maraqlısı isə bu şüşələrin əksəriyyətinin yerli istehsal olmasıdır. Bu isə antik və orta əsrlərdə 

Azərbaycanda şüşə qabların daha da geniş yayılmasına imkan yaratmışdır. Qazıntılar zamanı 

şüşə əşyaları içərisində camlara, kuzə formalı şüşə qablara, vazalara, qrafinlərə, piyalələrə, 

stəkanlara, qədəhlərə, güldan biçinli qablara rast gəlinir. Hətta aşkar edilən şüşə qabların 

tərtibatına əsasən də, bu qabların məişətdə istifadəsini də müəyyən etmək olur. Arxeoloji 

qazıntılar zamanı nazik divarlı, nəfis şüşə qablarla yanaşı, bəzən kobud hazırlanmış qablara da 

rast gəlinir. 

Azırbaycanın qədim yaşayış yerlərində tədqiqat zamanı ən çox tapılan şüşə əşyaları camlar, 

piyalələr təşkil edir. Bu qablar yarımşar formalı olub oyma vasitəsilə bəzədilmişdir. 

Mingəçevir, Şamaxı, Bərdə Torpaqqala yaşayış yerlərində aşkar edilmiş bu tip qabların 

oxşarına Gürcüstanın Urbinisi, Orta Asiya Amudəryanın sol sahillərində, Ufada geniş təsadüf 

edilir [3, səh.11]. 

Azərbaycan bütün qədim yaşayış məskənlərində aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri zamanı şüşə 

əşyalarına rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, antik və orta əsrlərdə əsasən məişətdə saxsı və 

mis qablar üstünlük təşkil edirdi. Onu da bildirmək lazımdır ki, şüşə əşyaları saxsı və mis 

qablara nisbətən daha kövrəkdir. Lakin orta əsrlərdə Azərbaycanda süfrə qablarına geniş 

təsadüf edilir. Bu da həmin dövrdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində şüşə qabların 
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istehsalının və yüksək süfrə mədəniyyətinin olmasına dəlalət edir.  Burada yerli istehsal üçün 

xammalın olması da şüşə qablardan geniş istifadənin əsas şərtidir. Azərbaycanda şüşə 

istehsalının tarixindən bəhs edən ilk tədqiqatçılardan biri V.N.Leviatovn, Qafqaz 

Albaniyasında şüşə istehsalının mövcud olmasını irəli sürən digər tədqiqatçı isə K.V.Treverdir. 

O, Qafqaz Albaniyasında digər sahələrlə yanaşı şüşə emalında inkişaf etdiyini göstərmişdir [4, 

səh.80].  Qeyd edək ki, K.V.Trever yerli və gətirilmə şüşə qabların ayrı-ayrı təsnifatını 

vermişdir. Qafqaz Albaniyasının şüşəçilik tarixinin öyrənilməsində A.B.Nuriyevin böyük 

əməyi olmuşdur. Bu sahəyə aid  A.B.Nuriyev çox sayda məqalə və monoqrafiyalar yazaraq 

böyük töhvə vermişdir [5]. Azərbaycanda şüşə qabların istehsalı tarixinə V.P.Fomenkonun, 

R.M.Vahidovun, F.L.Osmanovun, Q.M.Əhmədovun, Q.Hacıyevin və başqalarının böyük 

töhvələri olmuşdur.  

Piyalə. Aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri zamanı Azərbaycan ərazisindən müxtəlif  formalı 

şüşə piyalələr aşkar edilmişdir. Bu piyalələri əsasən bir neçə qrupa bölmək olar: oyma naxışlı 

piyalələr, saya piyalələr, digər ornamentlərlə bəzədilmiş piyalələr. 

Bu tip qablara 1982-ci ildə Bərdə şəhərində aparılmış qazıntılar zamanı, Mingəçevir, Şamaxı, 

Torpaqqala, qazıntılarında da rast gəlinir. Lakin piyalə tipli qablar müxtəlif  alimlər  tərəfindən 

fərqli adlandırılmışdır. Məsələn V.P.Fomenko bu qabları piyalə [6, s.32-34], S.A.Kudryavtsev 

stəkan [7, s.215], Orta Asiya arxeoloqları piyalə, şar formalı qablar və s. adlandırmışlar. Piyalə 

qabların mənşəyi haqqında fikirlərdə müxtəlifdir: R.Vahidov bu qabların istehsalını V əsrə, 

R.Axundov, K.Trever I-III əsrə. L.Çilasvili isə V-VIII əsrə aid edir. Ümumilikdə isə həm boya, 

həm də naxışlı qabların istehsal və istifadəsi tarixini ilk orta əsrlərin başlanğıcından izləyə 

bilirik. Eyni zamanda piyalələrin müxtəlif rəng çalarlarına Şamaxının Şərgah qəbirstanlığında 

küp qəbirlərin tədqiqində rast gəlinir [8, s. 89]. Daha bir rəngli şüşə piyaləyə isə 1948-1952-ci 

illərdə Mingəçevirdə rast gəlinir. 

Rəngli şüşə qablara qədim Azərbaycan şəhəri Təxti -Süleymanda ( Şiz- Cənubi Azərbaycan )  

Qədim şüşələrin rənglərini tədqiq etdikdə Donalt B.Hardenin fikirləri və yanaşmalarına nəzər 

salmaq lazımdır .O  bildirirdiki hər bir şüşənin rənglənməsində pilləli bir terminologiya tətbiq 

edilmişdir. Qədim Nişapur şəhərinində aparılan qazıntılar zamanı da çox sayda rəngli şüşələrə 

rast gəlinir. Rəngli şüşələrə Azərbaycanın qədim şəhəri Təxti -Süleyman şəhərinin (Cənubi 

Azərbaycan) arxeoloji qazintıları zamanıda rast gəlinir .1960 cı ildə R.Nauman və daha sonra 

D.Huffun rəhbərliyi ilə aparılan qazıntılarda Səsanilər dövrünə aid şüşələr tapılmışdı. Bu 

şüşələr içində mavi,tünd,qəhvəyi,qara və yaşıl rəngin bütün çalarlarına rast gəlinir .Bu şüşələri 

hətta Nişapur şüşələrindən daha çox yayıldığı bildirilir. [35, səh.18]  

Piyalənin digər növü olan kasalara isə Bərdə qazıntılarında daha geniş rast gəlinir. A.Nuriyev 

bu kasaları VI-VIII əsrlərdə yerli şüşəçi ustalar tərəfindən hazırlandığını qeyd edir. Piyalələrə 

bənzər kiçik qablarda böyük maraq doğurur. Bu tip qablar Bərdədən IX-XI əsrə aid təbəqədən 

aşkar edilmişdir. Azərbaycanın digər abidələrindən bu kiçik piyalələrin oxşarına rast gəlinir və 
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bu piyalələr IX-XI ə aid edilir [9, s.77]. Beləliklə təsvir etdiyimiz şüşə predmetlərinin əsas 

əşyalarından biri kimi piyalələr Azərbaycanın antik və orta əsrlər dövrü məişətində geniş 

istifadə edilmişdir [31, s.11,12]. 

Kuzələr. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş şüşə əşyaları içərisində şüşə kuzələr mühüm 

yer tutur. Kuzələr tapılan əşyalar içərisində azlıq təşkil etsə də, tərtibatı geniş maraq doğurur. 

Bu qablar təkcə ölçülərinə ağzı novçalı formasına görə deyil, naxışlarına və hazırlanmasına 

görə də bir birindən fərqlənir. Bu formada qablar Şamaxıda Xınıslı yaşayış yerindən və Bərdə 

qazıntılarından aşkar edilmişdir. Əgər qabların orta əsrlərdə şəhər əhalisinin məişətində 

rolundan danışırıqsa, qeyd edək ki, bu qablara tək nümunələr halında rast gəlinir. Bu qabların 

oxşarına Gürcüstan, Dağıstan ərazisində də rast gəlinir [10, s.7]. Arxeoloqlar V.P.Fomenko, 

Y.L.Sapova bu qabların qəlibdə sərbəst üfürmə formasında hazırlandığını irəli sürürlər. Eyni 

zamanda bu tip qablar XI-XII əsrlərə aid olub Kiyev və Novqorod abidələrinin qazıntılarında 

da daha çox öyrənilmişdir. [11, s.60], [12, s.159]. 

Qədəhlər. Azərbaycanın antik və orta əsr şəhərlərinin arxeoloji tədqiqi zamanı aşkar edilən 

digər şüşə əşyası qədəhlərdir. Bərdə, Şamaxı, Şabran arxeoloji qazıntılarında bu qədəhlərin 

yaşıl, qora, qəhvəyi və s. rənglərinə rast gəlinir. Qədəhlərin daha geniş və müxtəlif formalarına 

Mingəçevir və Xınışlı qazıntalarında, Torpaqqalada rast gəlinir və bu qədəhlər dabanlı və yastı 

oturacaqlı qədəhlərə bölünür. Mütəxəssislərin fikrinə görə bu tip qablar daha çox IV əsrə qədər 

geniş istifadə edilib [13, s.134]. Bu qabların oxşarına Özbəkistanın Kuve əyalətində də rast 

gəlinib və bu qablardan əsasən şamdan kimi istifadə edilib. Daha çox isə əsasən bu qablardan 

içki içmək üçün istifadə edilməsi fikri üzərində dayanılır (N.V.Horden, O.Vessberq, 

N.Sorokin).  

Bu tip qablara Roma dönəminə aid Akdeniz arxeoloji qazıntılarında da rast gəlinir. Hətta 

qədəhlər şamdam kimi istifadə edilirdi. 

Qəndqabı. Şüşə məişət əşyaları içərisində rast gəlinən daha bir qablar qəndqablardır. Əsasən 

Bərdə, Sərgah, Xınışlı qazıntılarında rast gəlinən bu qablar iki formada izlənilir: dabanlı və 

dabansız qablar. Bu qabların qara, yaşıl, qəhvəyi rənglərinə rast gəlinir, VII-IX əsrlərə aid edilir 

[14]. Gəncədə aparılan qazıntılar zamanı da bu tip qablara rast gəlinir [26]. 

Vaz formalı qablar. Şüşə tipli əşyalarından bəhs edərkən diqqəti cəlb edən qablardan biri də 

vaz forması olan qablardır. Bu formada qablara daha geniş şəkildə Şamaxı, Sərgah, Mingəçevir, 

Bərdə qazıntılarında rast gəlinir. Bu qablar əsasən iki müxtəlif formalı olub: saya və naxışlı 

vazalara ayrılır [15, s.113]. Xınıslı və Mingəçevir ərazisində qəbirlərdən topdan vazalar daha 

çox oxşardır [16, s.114-115]. Xınıslı ərazisində tapılan bu şüşə vazaları C.Ə.Xəlilov  qəbir 

abidələrinin dövrünə uyğun olaraq IV - əsrə aid edir.  

Naxışlı vazaların özünü də bəzədilmə üslubuna görə iki yerə ayırmaq olar: qabırğavari və 

toxuma naxışlarla bəzədilmiş vazalar. Eyni zamanda bu qabların müxtəlif rəng çalarlarına da 
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rast gəlinir. Bu naxışlı qabları əsasən V-VII əsrlərə aid edilir. Lakin bu tip naxışlı vazların 

istehsalı XII-XIV -ə qədər davam etmişdir. 

Azərbaycanın antik və orta əsr şəhərlərində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı nəinki 

yuxarıda qeyd etdiyiniz qablar, eyni zamanda müxtəlif  boşqablara, stəkanlara, bərnilərə, digər 

formalı qablara da rast gəlinir. Yuxarıda deyilənlərdən fərqlənən qablar xüsusi maraq doğurur. 

Bu qab nümunələrinə Bərdədə tapılan qıf və stəkanşəkilli qabları göstərmək olar. Eyni zamanda 

Bərdə qazıntılarından stəkan görünüşlü şüşə kasalar da tapılmışdır. Bu qablar ölçüsünə görə 

oxşar olsa da, bədii təxribatına görə isə tamamilə müxtəlifdir. Bu səbəbdən də bu qabları 

müxtəlif cür adlandırmışdılar. Y.L.Şapova onları kubok, bəzən stəkanşəkilli kubok adlandırır. 

Beyləqanda şüşə məmulatlarının uzun müddət tədqiq etmiş V.P.Fomenko bu qabları piyalə 

adlandırır və onların ətraflı təsvirini verir. S.A.Kudryatsev bu qabları stəkan adlandırır. Orta 

Asiya arxeoloqları onları piyalə adlandırır. Daha böyüklərini isə b.s. yarımsferik qabları piyalə 

adlandırır. 

Alimlərin bu qabları necə adlandırmasından asılı olmayaraq bizim üçün böyük maraq doğurur 

ki, bu tip qablar Qafqazda, Orta Asiyada, Rusiyada və bütünlükdə Yaxın və Orta şərq 

ölkələrində geniş yayılmışdır [17, s.18], [24, s.60].  

Azərbaycanın antik və orta əsr şəhər yerlərində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı kiçik 

həcmli şüşə qablarda rast gəlinir. Bu kiçik həcmli şüşə qablara laboratoriya, parfümeriya, 

alembiklər igöstərmək olar [19, s.149, 159]. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu tip şüşə 

qabları şərq şəhərlərinin əksəriyyətində rast gəlinir. Bu tip qablara daha geniş 

Örənqala(Beyləqan), Bərdə şəhərində aparılmış qazıntılarda, Böyükdüz I-II (Babək rayonu) və 

başqa ərazilərdə daha geniş rast gəlinir [20;21]. Bu tip qablar daha çox müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə edilirdi. Ən çox isə dərman, ətir, xüsusi maddələr saxlanırdı. Bu şüşə qablar məhlulun 

buxarlanması və tərkibinin dəyişməməsi baxımından bu qablar saxsı məmulatını geridə 

qoyurdu. 

Şüşə qablardan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, işlədilən şüşə süfrə qabları yerli istehsal 

olmuşdur. Bunu isə həm analizlər, həm qabların hazırlanma üslubu, naxışları, eyni zamanda isə 

Azərbaycanda şüşənin istehsalı üçün xammalın boş olması ilə izah etmək olar [22, s.55], [23, 

s.26]. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində məlum olmuşdur ki, şüşə bəzək əşyalarının istehsalına 

antik dövrdə,  süfrə qabları əşyalarının istehsalına isə ilk orta əsrlərdə başlanmışdır. 

Beləliklə yuxarıda yazılanlardan nəticələrə gələrək qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda antik 

və orta əsrlərdə yerli şüşə qablar istehsal edilmiş, bu şüşə qablar geniş istifadə olunmuşdur. 

Beləliklə Azərbaycanın antik və orta əsr şəhərlərində şüşə istehsalı inkişaf etmiş. Bu sahədə 

aparılmış tədqiqatlar şüşə istehsalının öyrənilməsi üçün yeni perspektivlər açır. Hətta bəzi 

mənbələrin verdiyi məlumata görə ilk şüşə nümunələri Azərbaycanda bəzək əşyalarının 

istehsalı ilə başlamışdır. Verilən məlumatların təhlili işə sübut edir ki, Azərbaycan ərazisində 

şüşə məmulatının istehsalına təqribən elə I minilliyin əvvəllərində başlamışdır [4, s.80]. Şüşə 
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məmulatının istehsalı yerli  bazarın tələbatı ilə yanaşı, xarici bazara da yol vermişdir, daxili və 

xarici ticarətdə mühüm rol oynamışdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı həm yerli şüşə, həm də 

xarici ticarət əlaqələri vasitəsilə gətirilmiş şüşə nümunələrinə rast gəlinir. Məişətdə işlədilən 

şüşə qabların istehsalı isə əsasən yerli tələbat ödəyirdi, kiçik həcmli şüşə qablar isə daha çox 

xarici nadir  məhlulların daşınması üçün istehsal olunurdu. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda hər 

növ şüşə məmulatının istehsalı (tərkibi, keyfiyyəti, əməyi, forması) inkişaf etmişdir. 

Monqolların Azərbaycana yürüşündən ( XIII əsr ) sonra bu sənət nümunələrinin istehsalında 

geriləmə izlənilir [25, s.394]. Daha çox kobud, qalın, hava qabarcıqlarından yaxşı 

təmizlənməmiş  (istehsal zamanı) şüşə süfrə qablarına rast gəlinir. Lakin arxeoloji qazıntılardan 

zərnaxışlı, nazik divarlı şüşə qablarına məxsus xeyli fraqmentlər tapılması şəhər sakinlərinin 

nəfis şüşə qablardan geniş istifadəni bir daha təstiq edir. Azərbaycan ərazisində tapılan şüşə 

küzələri bunu bir daha təsdiq edir. Kərpicdən hörülmüş kürənin divarları şüşə ərintiləri ilə 

örtülmüşdü. Eyni zamanda kürə içərisində göy və tünd şüşə məmulatlarına da rast gəlinirdi. 

Bunlara Bərdə şəhərində aparılan bilərik) [1, s.163]. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı aşkar edilən 

şüşə kürələrinə 1960-cı ildə Torpaqqalada (IV-VI ə.), 1965-ci ildə Qəbələdə (VII-VIII ə), 1979-

cu ildə ( Amaras V-VI ə.) rast gəlinir. Aşkar [32, s.19, 33, s.99; 34, s.112,116]. 

Azərbaycanın antik və orta əsr şəhərlərindən aşkar edilmiş şüşə qablar içində üzərində ustaların 

da adı yazılan qablara rast gəlinir. Şamaxı ərazisində  tapılan iki şüşə qabın oturacağına vurulan 

möhürdə buna rast gəlinir: Əməli Xaldun ibn Əli və Əməli Əbu Rəşid Musa adları. 

Azərbaycanda antik və orta əsrdə nəinki süfrə qabları, eyni zamanda şüşə pəncərələr, şüşə bəzək 

əşyaları muncuq, qolbaq, üzük və s. istehsal edilmişdir. Eyni zamanda arxeoloji qazıntılar 

zamanı xarici olan, yerli istehsal olmayan qablarda rast gəlinir. Bundan şüşə qabların kimyəvi 

analizi, tərtibatı, naxışlanması, hazırlanma texnologiyası əsasında öyrənmək olur. Ən əsası isə 

Azərbaycanda antik və orta əsrlərdə istehsal edilən şüşə məmulatına ağac külü də qatıldı (bir 

çox effektlər vermək üçün) külü qatılan ağaclar isə Azərbaycan meşələrində olan nadir ağac 

növləri idi. Bu üsuldan Qədim Finikiyada da istifadə edilirdi. Onlar şüşənin hazırlanmasında 

dəniz yosunlarından istifadə edirdilər və ya onun yerinə ağac külündən istifadə olunurdu.[36 s. 

9] 

Azərbaycanın yeraltı və yerüstü zənginlikləri antik və orta əsrlərdə sənətkarlığın inkişafına 

təkan vermişdir. Ölkə ərazisində olan zəngin şüşə qumu, rəng verən cürbəcür kaolin, daş, gil, 

manqan oksid, kobolt, mis yataqlarının olması şüşə sənətkarlığının istehsalını daha da 

sürətləndirmişdir.  

Azərbaycan ərazisindən aşkar edilmiş şüşə qablar ( Bərdə şəhəri-İlk Orta əsrlər ) 
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Sonuç. Şüşə kəşf edildiyi vaxtdan daim insanların marağına səbəb olmuşdur. Şüşənin istənilən 

formaya salınması, nəfisliyi və saxlandığı maddənin hopdurma qabiliyyəti olmaması, saxsı 

məmulatını tədricən sıxışdırmışdır. Eyni zamanda şüşə qabların nəfisliyi ustaların 

qabiliyyətindən asılıq idi. İlk olaraq şüşə ustaları Romada şüşə qabları üfürmə üsulu ilə 

hazırlanmışlar. Sonralar Azərbaycan şəhərlərində üfürmə, qəlibdə tökmə, dartma, burma, 

presləmə üsullar inkişaf etmişdi. Azərbaycanda inkişaf edən şüşə sənətkarlığı əsasında antik və 

orta əsrlərdə şüşə süfrə qabları geniş istehsal olunmuş və istifadə edilmişdir. 

Bu məqalədə əsas məqsədimiz Azərbaycanda Antik və Orta əsrlərdə şüşə sənətkarlığının və 

istehsalının önəmini bir daha qabartmaq, aşkar edilən şüşə nümunələrini incələyərək şüşənin 

istehsal tarixini izləməkdir.  
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ATA-OĞUL MÜNASİBƏTLƏRİ OĞUZ CƏMİYYƏTİNDƏ QƏHRƏMANLIQ 

ƏNƏNƏSİNİN ƏSAS ÖTÜRÜLMƏ VASİTƏSİ KİMİ 

FATHER-SON RELATIONS AS A MAIN MEANS OF TRADITIONAL HEROIC 

TRADITION IN OGUZ SOCIETY 

 

Aynur FƏRƏCOVA 

PhD., Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan dili və Pedaqogika kafedrası 

Azerbaijan Technical University, Department of Azerbaijani Language and Pedagogy 

 

XÜLASƏ 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da ata-oğul münasibətləri qəhrəmanlıq ənənəsi kimi iki səviyyəni əhatə 

edir: 

1. Qəhrəman ata kimi; 

2. Qəhrəman oğul kimi. 

Dastanda təqdim olunan ata-oğul münasibətləri bədii məzmun baxımından nə qədər rəngarəng 

lövhələrdə təqdim olunsa da, bu münasibətlərin mahiyyəti bütün hallarda qəhrəmanlıqla bağlı 

olur. Dastandan bütün nümunələr qəhrəman obrazını həm ata, həm də oğul kimi aşağıdakı 

xarakter keyfiyyətləri ilə təqdim edir: 

I.Dastandakı həm atalar, həm də oğullar qəhrəmanlıq psixologiyasının daşıyıcılarıdır. Bu, 

təbiidir. Çünki “Kitabi-Dədə Qorqud” bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Ona görə də burada, demək 

olar ki, bütün ata obrazları ataların qəhrəmanlığının, bütün oğul obrazları isə oğulların 

qəhrəmanlığının təcəssümünə xidmət edir. 

II.Dastandakı ata qəhrəmanlar klassik qəhrəman tipinə aiddir. Yəni dastandakı atalar yaşlı 

insanlar, özlərini çoxlu döyüşlərdə artıq çoxdan təsdiq etmiş alp igidlərdir. İndi bunları 

düşündürən yeganə qayğı öz oğullarını qəhrəman kimi görməkdir. 

III.Dastandakı oğul qəhrəmanlar özlərini ilk növbədə atalarının gözündə qəhrəman kimi təsdiq 

etmək istəyirlər. Onlar atalarının etimadını qazanmaq, atalarının gözündə ucalmaq üçün hər cür 

qəhrəmanlıq etməyə hazırdırlar. Lakin atalar oğulların bu özünə inamlarına o qədər də etibar 

etmirlər. Yəni oğulların qəlbində aşıb-daşan qəhrəmanlıq arzusu atalar üçün hələ əsl 

qəhrəmanlıq deyil. Onlar oğularına o vaxt inanırlar ki, oğullar öz igidliklərini baş kəsib-qan 

tökərək təsdiq etsinlər. Ona görə də dastanda müəyyən bir ata-oğul qarşıdurması xətti var. 

IV.Dastanda ata-oğul qarşıdurması, əslində, tamamilə qəhrəmanlığa xidmət edən motivdir. Burada 

qəhrəmanlıqdan başqa heç nə yoxdur. Ataları düşündürən, narahat edən, onları səbirsizləşdirən 

və bəzən də oğullarına qarşı haqsız hərəkətlər etməyə sövq edən yeganə səbəb onların on beş 

yaşına girmiş oğullarının ilk hünərini tez bir zamanda görmək arzusudur. Eyni zamanda oğulları 

da düşündürən yeganə arzu, yeganə qayğı özlərini atalarının və cəmiyyətin gözündə öz vaxtında 

qəhrəman kimi təsdiq etməkdir. 
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V.Hər bir oğul qəhrəman bir addım atarkən, bir iş görmək istərkən dərhal atasının ad-sanını, 

namusunu, qeyrətini düşünür. Oğul qəhrəmanlar atalarının adları, namusları üçün ölümə 

getməyə hazırdırlar. Bu bildirinin amacı, salgın sürecinde insanların dinî duygu, düşünce ve 

davranışlarında meydana gelen değişiklikleri ortaya koymaktır. Bunun için Türkiye'de Covid-

19 salgını ve din veya dindarlık ile ilgili yapılan çalışmalar derlenmeye çalışılmıştır. 

Açar sözlər: Ata, Oğul, Münasibət, Epos, İgid, Xalq. 

 

ABSTRACT 

In Kitabi-Dada Gorgud, father-son relations as a heroic tradition cover two levels: 

1. as a heroic father; 

2. as a herioc son. 

No matter how colorful the father-son relationship presented in the saga is in terms of artistic 

content, the essence of this relationship is always connected with heroism. All examples from 

the saga present the image of the hero as both a father and a son with the following character 

qualities: 

I.Both fathers and sons in the saga are carriers of heroic psychology. This is natural. Because 

"Kitabi-Dada Gorgud" is a heroic epic. Therefore, here, almost all the images of the father serve 

the embodiment of the heroism of the fathers, and all the images of the son serve the 

embodiment of the heroism of the sons. 

II.The main characters in the saga belong to the classic hero type. In other words, the fathers in 

the saga are old people, alpine heroes who have long established themselves in many battles. 

Now the only concern is to see their sons as heroes. 

III.The protagonists of the saga want to prove themselves as heroes in the eyes of their fathers. 

They are ready to do all kinds of heroism to gain the trust of their fathers, to rise in the eyes of 

their fathers. However, fathers do not trust their sons in this self-confidence. That is, the desire 

for heroism in the hearts of sons is not yet a real heroism for fathers. They believe in their sons 

only when they prove their bravery by shedding blood. Therefore, there is a certain line of 

father-son confrontation in the saga. 

IV.The father-son confrontation in the saga is, in fact, a completely heroic motive. There is nothing 

here but heroism. The only reason fathers think, worry, get impatient, and sometimes motivate 

their sons by doing them wrong is their desire to see the first skill of their fifteen-year-old son 

as soon as possible. At the same time, the only desire and concern for their sons is to establish 

themselves as heroes in the eyes of their fathers and society. 

V.Every son, when a hero takes a step, wants to do something, immediately thinks of his father's 

name, honor and zeal. Son heroes are ready to die for the names and honor of their fathers. 

Keywords: Father, Son, Attitude, Epic, Hero, Nation 
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Giriş 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun qəhrəmanları arsında oğul-ata münasibətləri 

qəhrəmanlıq ənənəsinin davamı kimi özünü iki səviyyədə göstərmişdir: 

 Birinci səviyyə qəhrəman ata olaraq; 

 İkinci səviyyə  qəhrəman oğul olaraq. 

Baxmayaraq ki eposda göstərilən, təqdim olunan  atalar  və oğullar  arasındakı 

münasibətlər bədiilik cəhətdən saysız-hesabsız, müxtəlif lövhələrlə verilsə də, bu 

münasibətlərin kökü hər bir halda vətən, el-oba, yurd-yuva  uğrunda göstərilən 

qəhrəmanlıqla bağlı olur. Ona görə ki,  “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda gördüyümüz, 

bildiyimiz hər bir oğuz oğulları və ataları  alp igidlər, döyüşlərdə  igidlik göstərmiş 

qəhrəman insanlardır. Öz oğul övladlarını da qəhrəman, mərd, igid  görmək bu ataların 

ən ali arzularıdır. Müşahidələrdən görürük ki, qəhrəman ataların bu arzusu  onlarla oğul 

qəhrəmanlar arasında bəzi hallarda açıq, bəzi hallarda isə üstüörtülü, qapalı 

ziddiyətlərdə  özünü göstərir. Bu halda qəhrəman öğullar  onları hər zaman mərd, 

yenilməz döyüşçü kimi görmək arzusu ilə alışıb-yanan  atalarına həmişə özlərinin cəsur  

igid, məğlubedilməz  qəhrəman kimi  sübut etmək, onları buna inandırmaq  istəyirlər. 

Özlərini qəhrəman kimi sübut etmiş atalar  bir çox  hallarda bu işə əvvəlcə inamsızlıq 

göstərirlər. Eposdan göründüyü kimi bəzi  hallarda onlar  oğullarından naümid olub, 

onların düşməndən qorxan, döyüşməkdən qaçan, namərd, dostları döyüş meydanında  

darda qoyub özü geri dönən, vəfasız biri olmaları kimi  düşüncələrə qapılırlar.  

Əsas hissə 

Biz eposa diqqətlə fikir verdikdə orada bəzi qəhrəmanların simasında mükəmməl oğul 

və ata münasibətlərinin şahidi olurur və bu münasibətlər bizə atalarla oğullar arasıdakı 

bu xətti izləməyə imkan verir. Belə xətlərdən biri də Qazan xanla oğlu Uruz arasında 

olan xətdir. Bu xətti biz eposun  bir neçə boyunda  müşahidə  etməklə çox geniş və 

hərtərəfli  süjet oldugunu görürük. “Qazan bəg oğlı Uruz bəgin tutsaq oldığı boyı bəyan 

edər, xanım, hey!” boyu dastanın dördüncü boyudur və boy başdan sona qədər  bu 

məsələnin aydınlaşması üçün mükəmməl material verir. Boyun əvvəlində görürük ki, 

Qazanın  oğlu Uruz artıq on altı yaşına çatıb, amma hələ də digər on beş yaşına çatmış 

Oğuz igidləri kimi  ilk qəhrəmanlığını  göstərməmişdir. Atası Qazan xan Uruzu görən 

kimi hönkür-hönkür  ağlamağa, şikayət etməyə  başlanır. Uruz bunun səbəbini atasının 

özündə görür və onu qınayır. Bütün bunların atasının ona öyrətmədiyini söyləyir. Qazan 

xan Uruzu dinləyir, öz səhvini başa düşür və Uruzu da  götürüb yeddi günlük ov 

ovlamağa, quş quşlamağa, döyüşün sirlərini ona öyrətməyə  aparır. Ata-oğul yağı  

torpaqlarının sərhəddləri yaxınlığında ov etdikləri vaxt  düşmənlər bundan agah olur və 

Salur Qazanın üzərinə  hücum çəkirlər. Təcrübəsiz,  qəhrəmanlıq etmək arzusu ilə alışıb-

yanan , baş kəsib-qan tökmək ən böyük arzusu olan Uruz o saat düşmənlə əlbəyaxa 
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vuruşa, döyüşə qoşulmaq istəyir. Lakin döyüş sənətinin bütün xüsusiyyətlərini 

mükəmməl bilən, Oğuzun iğidi Qazan  oğlunun döyüşdə hələ heç bir səriştəsi  

olmadığını bilir və oğlu Uruza atasının və onun dəstəsinin  necə vuruşduqlarını, kafirin  

oxçusunu, cəlladını,  izləyib, döyüşməyi, vuruşmağı, düşməni qovmağı öyrənməyi 

söyləyir: 

Oğul, oğul, ay oğul! 

Mənim ünüm anla, sözüm dinlə! 

Ol kafərin üçin atub birin yarmaz oqçısı olur.  

“Hı!” demədin başlar kəsən cəlladı olur. 

Adam ətin yəxni qılan aşbazı olur. 

Sən varası kafər degil. 

Qalqubanı yerimdən mən turayım, 

Qonur atın belinə mən binəyim, 

Gələn kafir mənimdir, mən varayım, 

Qara polat uz qılıcım çalayın, 

Azğun dinlü kafərdir, başların kəsəyin. 

Dönə-dönə savaşayın, dönə-dönə çəkişəyin, 

Qılıc çalub baş kəsdügim görgil, ögrəngil. 

Qara başına düşəndə gərəklüdir, – dedi (2, 70). 

Salur Qazanın söylədiyi bu sözlərində biz əsas iki mənanın şahidi oluruq: 

Birincisi, Uruz Qazanın gözünün ağı-qarası yeganə oğludur. Atası onu mərd, cəsur, 

vətəni, xalqı, eli, ailəsi yolunda baş kəsən, qan tökən bir qəhrəman kimi görmək istəyir. 

Lakin Qazan bilir ki, Uruz gənc və təcrübəsizdir. O hələ heç bir vuruşda, döyüşdə iştirak 

etməyib. Əgər Qazan ona kafərin döyüşçüləri ilə savaşa icazə versə həm öz vicdanı, həm 

ailəsi və qalın Oğuz bəyləri hamısı onu qınayar. Digər tərəfdən Oğuz ataları oğullarının 

qəhrəman kimi yetişdirilməsində böyük məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə də Qazan hələ 

heç bir döyüş görməmiş oğluna savaşa girməməsini, onu izləməsini, əvvəlcə kafərlə 

neçə döyüşmək lazım olduğunu görməsini və öyrənməsini tapşırır və özü döyüşə atılır. 

İkincisi, eposdan verdiyimiz nümunədə biz görürük ki, Qazan Uruza düşmənin nə qədər 

qəddar olduğunu, onun mahir oxçularının, qaniçən cəlladlarının, adam ətindən yemək 

bişirən vəhşi aşbazlarının olduğunu  söyləyir. Bəs nə üçün o bunu edir? Cavab sadədir: 

ata öz oğlunu bir qədər qorxudaraq onun nə dərəcədə qorxmaz, cəsur olduğunu 

öyrənmək istəyir. İndi Uruzun atasına verdiyi cavabda onun nə qədər cəsur və qorxmaz 

bir igid olduğuna  diqqət edək: 

A bəg baba, eşidürəm, 

Əmma Ərafatda ərkəg quzı qurban içün, 

Baba oğul qazanur ad içün. 
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Oğul da qılıc quşanur baba ğeyrətiçün. 

Mənim də başım qurban olsun səninçün, – dedi (2, 71). 

Uruzun cavabından görürük ki, Oğuz oğulları müəyyən qəhrəmanlıq, igidlik 

göstərdikləri, düşmən üzərində qələbə çaldıqları zaman, hər şeydən əvvəl bu 

qəhrəmanlıqları öz atalarının  şərəfinə edirlər. Oğuz igidi özünü ilk növbədə atasının 

gözündə qəhrəman kimi görmək istəyir, atasının adını, namusunu ucaltmaq, yüksəklərə 

qaldırmaq üçün edir. Ona görə də həm bu eposda, həm də bütün qəhrəmanlıq eposlarında 

atalarla oğullar arasında olan münasibətlər qəhrəmanlıq, mərdlik, igidlik ənənəsinin 

davam etməsinə və təbliğinə söykənən münasibətlər kimi verilir. Burada biz Qalın Oğuz 

elinin bəylərbəyisi, mərd, qəhrəman Qazan xanın oğlundan aldığı cavabdan nə qədər 

razı qaldığını görsək də, Qazanın çox məsuliyyətli bir insan olduğunu bilirik və o heç 

bir zaman nəinki öz oğlunu, heç bir Oğuz qəhrəmanının təhlükəli bir vəziyyətə 

düşməsini istəməz, ona icazə verməz. Ona görə də oğlu Uruzun və qırx igidin durub onu 

izləməsini və döyüşə girməməsini, ehtiyatada qalmasını tapşırıb özü kafərlə savaşa girir. 

“Uruz babasının sözin sımadı, qayıdub gerü döndi. Yerdən yuca tağlar başına 

yoldaşların alub çıqdı. Ol zəmanda oğul ata sözin iki eləməzdi. İki eləsə, ol oğlunı qəbul 

eləməzlərdi” (2, 71). 

Göstərilən nümunədə  atalarla oğullar arasında münasibətin başqa bir cəhətinin də şahidi 

oluruq: Öğuz cəmiyyətində oğullar öz atalarının bütün sözlərini diqqətlə dinləyir, ondan 

heç vaxt çıxmırlar. Çünki oğuzlarda ata müqəddəsdir, onu sözü qanun kimidir. O hansı 

yolu göstərsə oğullar o yolla getməlidirlər. Ona görə ki alp-igidlər cəmiyyəti olan bu 

cəmiyyətdə oğulun ata sözü dinləməsi, atanın sözünü yerə salmaması alplığın, igidliyin 

əsas əxlaqi keyfiyyətlərindəndir. Bu qəhrəmanlıq ənənəsi daima inkişaf edir, 

nəsillərdən-nəsillərə ötürülür. Eposda təsvir edilən atadan oğula ötürülən bu 

qəhrəmanlıq ənənəsi Oğuz elini həmrəyliyinin, sarsılmazlığının başlıca 

səbəblərindəndir. 

Daha sonra görürük, savaş qızışır, Salur Qazan düşmənə qan uddurur, bu vaxt gənc, 

dəliqanlı Uruz daha özünü saxlaya bilmir və qırx igidlə birlikdə göyüşə atılır. Lakin 

gənc və təcrübəsiz olduğu üçün Uruz düşmənə məğlub olur, dəstəsi-qırx döyüşçü yoldaşı 

şəhid olur, özü isə kafir düşmənə əsir düşür. Qazan isə həmişə olduğu kimi düşməni 

yerlə yeksan edir, gəlib oğlunu yerində görməyəndə onun qorxub döyüşdən qaçdığını 

zənn edir. Vahiməli döyüşdən qaçdığını zənn etdiyi yeganə oğluna o qədər əsəbləşir ki, 

onu öldürmək istəyir.  

“At cilavsın döndərdi, gerü döndi; gəldi, oğlını qodığı yerdə bulamadı. “A bəglər, oğlan 

qancaru getdü, ola?” dedi. Bəglər aydır: “Oğlan quş yürəkli olur. Qaçub anasına 

getmişdir”, – dedilər. Qazan qarardı, döndi. Aydır: “Bəglər, [Tanrı] bizə bir kür oğul 

vermiş. Varayın anı anası yanından alayın. Qılıncla paralıyayın, altı bölük edəyin, altı 
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yolın ayırdında bırağayın. Bir dəxi kimsə yazı yerdə yoldaş qoyıb qaçmıya!” – dedi” (2, 

72). 

Lakin az keçmir ki, Qazan oğlunun savaşdan qorxub qaçmadığını, qəhrəman kimi 

döyüşərək yaralanıb yağı düşmənə məğlub olduğunu və düşmənin onu əsir aldığını  

biləndə çox təəssüflənir, yeganə övladından şübhələndiyi, onun qorxaq olduğunu 

düşündüyü üçün özünü qınayır. “...Qazanın əqli başından getdi. Qara bağrı sarsıldı, 

düm yürəgi oynadı. Qarannulı gözləri qan-yaşla toldı” (2, 74).  

Salur Qazanın ilk öncə oğlunun qorxaq olduğunu düşünüb  sarsılması, sonra isə baş 

verən hadisələri  biləndə  peşiman olması  oğuz  atalarının psixoloji cizgilərinin nə qədər 

bütöv və möhkəm olduğunu göstərir. Eposda Oğuz atalarının əsəbləşməkləri də, üzülüb, 

peşiman olub qəm-qüssəyə batmaları  da bütöv, güçlü hisslərdir. Bu zaman Qazan o 

qədər əsəbləşir, hiddətlənir ki, Uruzun savaşdan öncə nə qədər istəkli, həvəsli olduğunu, 

gərək olsa atasının adı, şərəfi uğruna şəhid belə ola biləcəyini  bilə-bilə qorxusuz vuruşa 

atılmaq arzusunda olduğunu unudur. Bu boyda biz ata qəhrəmanın da, oğul qəhrəmanın 

da nə qədər rəngarəng boyalarla təsvir olunduğunu aydın görürük. Əslində bu boyun 

qəhrəmanı Uruzdur. Lakin həm Uruz, həm də Qazan öz qəhrəmanlıq, igidlik 

psixologiyası baxımından ətraflı təqdim olunmuşlar. Uruz bir Oğuz igidi kimi atasının 

məğlub olmasını, uduzmasını, həlak olmasını, anasının oğul dərdinin üstünə bir də ər 

dərdi gəlməməsini, bacısının qardaş itkisinin üstünə bir də atasını itirməsini istəmir. Bu 

insani hisslər hər bir adamda olan hisslərdir. Burada məsələyə qəhrəmanlıq psixolgiyası 

çərçivəsindən baxanda biz başqa bir cəhət görürük.  Bu cəhət bir oğul üçün atasının 

ölməsi eyibdir fikrində açıq şəkildə ifadə edilmişdir. Bu isə oğuzlar arasında 

qəhərmanlığın başlıca prinsipidir. Hər  Oğuz oğlu öz atasının onun yolunda   ölməyini 

özünə böyük eyib hesab edir. Saydığımız bütün bunlar hadisələrə  oğul Uruzun 

baxışlarıdır. Amma ata qəhrəman Qazanın məsələyə özünəməxsus yanaşması var. 

Göstərdiyimiz kimi, qəhrəmanlar cəmiyyəti olan Oğuz cəmiyyətində Qazan xan başda 

olmaqla heç bir ata öz oğlunu darda, çətində qoymaz. Əgər oğlu düşmən əlində əsirdirsə, 

mütləq onu xilas etmək üçün savaşa girər, lazım olsa həlak olar, amma rahat yata bilməz. 

Salur Qazan da bir Oğuz atası, mərd, igid,  qəhrəman olaraq bu cür edir.  Oğlu Uruzun 

yolunda kafir düşmənlə amansız  savaşa atılır. Bu vaxt  qəhrəman Oğuz bəyləri Qazanın 

köməyinə yetişir və hamısı  birlikdə mənfur düşmənin qoşununu məhv edərək, Uruzu 

əsirlikdən xilas edirlər. 

Göründüyü kimi, bu boyda oğuz igidlərinin qəhrəmanlığı bir neçə planda verilir: 

 Üst planda biz oğulun simasında Uruzun qəhərmanlığına şahid oluruq. 

 Alt planda isə atanın simasında  Salur Qazanın qəhrəmanlığına şahid oluruq. 

Sonda Oğuz igidləri yetişib birlikdə düşmənə qarşı vuruşduqları plan da qəhrəmanlığın 

Oğuz elində sosial status olduğunu göstərən diğər bir plandır.  
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“Salur Qazan tutsaq olub oğlı Uruz çıqardığı boyı bəyan edər” adlanan  on birinci boyda 

əsir düşmüş atası Qazanı qəhrəmancasına xilas edən, artıq böyümüş, boya-başa çatmış, 

oğuzlar arasında sayılıb seçilən Uruzun qəhrəmanlığının şahidi oluruq. Dastanın 

müxtəlif boylarıda biz atasını əsirlikdən xilas edən oğul qəhrəmanların neçə mərdlik, 

igidlik göstərdiklərinin şahidi oluruq. Məsələn, birinci boyda Buğac xan da əsirlikdə 

olan  atası Dirsə xanı xilas edir.  

Buğac Dirsə xanın nəzir-niyazla anadan olmuş yeganə oğludur. Bayındır xanın 

hüzurunda, meydanda buğanı məhv etməklə  ilk qəhrəmanlığını  göstərən  Buğac  xana 

Dədə Qorqud  oğuz igidlərinin şahidliyi ilə ad qoyur, atasından xanlıq alır. Disrə xanın 

qırx döyüşçüsü  bu əhvalata  paxıllıqla yanaşır və gedib atasına guya Buğacin  sərxoş 

vəziyyətdə pis, nalayiq  hərəkətlər etdiyini deyirlər. Bunu özünə böyük bir təhqir hesab 

edən və namərdlərin yalan xəbərlərinə inanan Dirsə xan öz yeganə oğlunu oxla öldürmək 

istəyir. Atası elə bilir ki, Buğac öldü. Qırx namərd Buğacın ölməyərək ağır yaralı 

olduğunu görəndə qorxudan onu düşmənə təslim edirlər. Buna baxmayaraq Buğac qırx 

gün ərzində sağalır. Oğlunu sağaldığını görən müdrik anası olanları ona danışır və 

oğlunu sakitləşdirərək on deyir: 

Xanım oğul! Qalqubanı yerindən urı turğıl! 

Qırq yigidin boyına alğıl! 

Babanı ol qırq namərddən qurtarğıl! 

Yüri, oğıl! 

Baban sana qıydısa, sən babana qıymağıl! – dedi (2, 40). 

Burada oğulun atası ilə münasibəti  Buğacın müdrik və humanist davranışları  əsasında 

göstərilmişdir. Dirsə xan əksər  oğuz ataları kimi çılğın, impulsiv, dəlisovdur. O, adlı-

sanlı, oğuz bəylərii içində böyük nüfuza sahib olsa da, ağıllı, uzaqgörən insan kimi 

davranmır və namərdlərin yalan sözlərinə düşünmədən inanır, qəzəblənir: “Varın 

gətürün öldürəyim. Böylə oğıl mana gərəkməz!” – dedi” (2, 37). 

Doğrudur,  kim olmasında aslı olmayaraq namussuzluq etmiş hə bir insan Oğuz elində 

cəzasız qalmır, çünki namus, qeyrət oğuzlar üçün müqəddəsdir. Dirsənin  bütün Oğuz 

ataları kimi, impulsiv xarakterli bir Oğuz qəhrəmanı olmasına baxmayaraq yenə də, 

yeganə oğlunu dinləməli, olanları bir də ondan soruşmalı idi. Lakin  o bunu etmir, Buğac 

isə atsının səbirsizliyini qocalığına və ağlının çaşmasına verir və onu xilas etmək üçün 

namərdlərlə döyüşə girir: 

Mənim dəxi işində bir əqli şaşmış, 

Biligi yetmiş qoca babam var, 

Qomağım yoq qırq namərdə! – dedi (2, 41). 
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Dastanda Buğacın onu öldürmək istəyən atasını xilas etməsi Oğuz elində, cəmiyyətində 

oğuların mərdliyini, əxlaqi dəyərlərə nə dərəcədə sədaqətli olduğunu göstərir. Bu da 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda  qəhrəmanlığın oğul və ata münasibətlərində özünü 

dəfələrlə göstərən necə  möhkəm  bir etnik-mənəvi ənənə  olduğunu  sübut  edir.  

Eposun  “Qazılıq qoca oğlı Yegnək boyını bəyan edər, xanım, hey” boyunda da oğul 

Yegnək  Düzmürd qalasında kafirlərlə savaşda  əsir olmuş  atasını  xilas edir. Bayındır 

xanın vəziri olan Qazılıq qoca günlərin bir günü  şərab içərək  sərxoş olur, xanlar xanı 

Bayındırdan yürüş etmək üçün izin  istəyir və yürüş zamanı düşmənə əsir düşür. Bir 

müddət sonra öğlu Yegnək böyüyüb boya-başa çatır. Atasının on altı il Düzmürd 

qalasında düşmən əlində əsir olduğunu bilir. Gedib Bayındır xandan xahiş edir ki, ona 

ordu versin ki, atasını xilas edə bilsin. Xanlar xanı Bayındır xan ona icazə verir və Oğuz 

bəylərini də ona qoşur. Mərd, dəliqanlı ordu ilə birlikdə düşmən üzərinə yürüş edir, 

böyük qəhrəmanlıqlar göstərir və atasını xilas edir. Sonda oğul və atası bir-birinə 

qovuşur. “Babasilə Yegnək gizlü yaqa tutban yiləşdilər. Eki həsrət bir-birinə bulışdılar. 

İssüz yerin qurdı kibi ulaşdırlar” (2, 98). 

Bu boyda da oğulun qəhrəmanlığı ön planda göstərilmişdir. Atasının əsir düşdüyünü 

bilən kimi qəhrəman Yegnək Oğuz igidlərinə xas olan, mərdlik, qorxmazlıq, sədaqətlilik 

xüsusiyyətlərini göstərərək, ölümü gözə alaraq, atasını xilas etməyə gedir. Çünki 

oğuzlarada atanın  heç kimlə əvəz olunmayan müqəddəs yeri vardır və bu yolda heç bir 

qüvvə qəhrəman Yegnəyi yolundan döndərə bilməz.  

Eposun  beşinci boyu olan “Duxa qoca oğlı Dəli Domrul boyını bəyan edər, xanım hey” 

boyunda Dəli Domrul Əzrayılla vuruşur  və uduzur.  Allah onun  birliyinə iman gətirən 

Dəli Domrulu “can əvəzində can verməklə”  bağışlayır. C.Bəydili yazır: “Can yerinə 

can- ən əski şamanizm qalıntılarından sayılır. Bir  azarlını xilas eləmək üçün bir can 

fəda edilməli, can yerinə can verilməlidir. Bu can xəstənin bütün azar-bezarını və 

günahlarını öz üzərinə götürərək onun başına fırlanır” (3, 69). Bu zaman Dəli Domrul 

valideynlərinə müraciət edir. Lakin ata-anası ”Dünya şirin, can əziz” söyləyərək  öz 

canlarını övladlarına  vermirlər(2, 81-82). 

Ancaq bunu da qeyd etmək  vacibdir ki, Dəli Domrulun atası təki  atalar oğuzların 

arasında çox azdır. Digər nümunələrdə gördüyümüz kimi  Oğuz ataları öz oğullarını  

canlarından da çox sevirlər. Bizim fikrimizcə, bu hadisə, demək ilar ki, “Dəli Domrul” 

boyunun fərqli məzmunda bir  boy olması ilə əlaqədardır. Digər boylarda Oğuz igidləri  

Uca Tanrını tanıyan, savaşdan  öncə namaz qılan insanlar kimi göstərilirlər. Dəli Domrul 

isə eposda Tanrıya itaət etmir, Əzrayılla savaşır və başqa Oğuz igidlərindən  fərqli 

olaraq, bu döyüşdə məğlub olur. Kamran Əliyev məhz bu xüsusiyyətləri  əsas götürərək 

bu boyun “qəribə”, “tənha” boy olduğunu söyləmişdir. “Dəli Domrul” boyunun eposun 

strukturundakı mövqeyinin zahirən dayanıqlı görünməməsi boya, bir növ, qəribəlik 
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gətirir. Başqa sözlə, “Dəli Domrul” boyu digər boyların sırasında tək-tənhadır (4, 19-

20). 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda atalarla oğullar arasında münasibətlər göstərdiyimiz 

nümunələrlə məhdudlaşmır. Müxtəlif  boylarda bu xətlərə aid çox nümunələr göstərə 

bilərik. Lakin biz ata-oğul münasibətlərini daha tipik nümunəlırlə nümayiş etməyə 

üstünlük verdik.  

 

Nəticə 

Beləliklə, eposda  bütün  atalarla oğullar arasında olan münasibətlər qəhrəmanlıq 

psixologiyasının aşagıdakı xüsusiyyətlərini özündı birləşdirir. 

Eposdakı həm oğullar, həm də atalar qəhrəmanlıq psixologiyasının əsas daşıyıcılarıdır.  

Eposdakı atalar alp igidlər, saysız hesabsız savaşlarda özünü subut etmiş klassik 

qəhrəmanlardır və onların yeganə qayğıları öz oğullarını mərd, qorxmaz döyüşçü kimi 

görməkdir.  

Eposdakı oğullar da atalarının etimadını qazanmaq, onların  gözündə ucalmaq üçün hər 

cür cəsurluq etməyə hazırdırlar. Amma Oğuz ataları  oğullarına heç də həmişə etibar 

eləmirlər. Qəlbində aşıb-daşan qəhrəmanlıq istəyi olan  bu oğullar baş kəsib-qan 

tökdükdən sonra atalarının gözündə igid olurlar. Dastanda gördüyümüz ata-oğul 

qarşıdurmasının səbəbi də budur. 

Eposdakı bu qarşıdurma, birmənalı olaraq qəhrəmanlığa xidmət göstərən motivdir. 

Cünki oğuz ataları artıq on beş yaşına çatmış oğullarını yurd, vətən, el-oba yolunda baş 

kəsib-qan tökən qəhrəman kimi görmək istəyirlər. 

Eposdakı bütün oğulların da əsas qayəsi, arzusu, istəyi atalarının adını, şanını, şöhrətini 

uça tutmaq, yeri gəlsə atalarının yolunda ölümə belə getməyə hazır olmaqdır. 
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