AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

ORTAOKUL ÖĞRENCĐLERĐNĐN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA
ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ
Đslam MUSAYEV∗
Öz:
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerine göre olumlu ve olumsuz davranışların neler olduğu ve bu
davranışların kazanma yolları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Verilerin toplanmasında olumlu ve olumsuz
davranışları tespit etme amaçlı dokuz sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Araştırma Bursa ilinin Nilüfer ve
Yıldırım ilçelerinde birer ortaokulda uygulanmıştır. Nitel yöntemle elde edilen öğrencilerin görüşleri
sunulmuştur. Olumlu ve olumsuz davranışların ortaya çıkmasını etkileyen çeşitli unsurlar olduğu görülmüştür.
Çocukların gelişimiyle ilgili kurumların olduğu kadar tüm bireylerin sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Olumlu davranışlar, Olumsuz davranışlar, Davranış kazanma

SECUNDARY SCHOOL STUDENTS’ POĐNT OF WĐEV ON POSĐTĐVE AND
NEGATĐVE BEHAVĐORS
Abstract:
The aim of the research is that; to specify according to the students what the positive and negative
behaviors are and how they gain the behaviors. Form with nine questions is used to get the datas about positive
and negative behaviors. Research is applied in two schools Bursa Province Nilufer and Yıldırım districts.
Students’ opinions that received by quantitive metod are presented. Affecting the occurrence of positive and
negative behavior was found to be different entities. It is stated that all individuals are responsible as well as
institutions releated the development of children's.
Key words: Positive behaviors, Negative behaviors, Behavior gaing.

Giriş
Toplumun okuldan beklentilerinden biri de örgün eğitime devam eden çocukların olumlu
davranış özellikleri kazanmasıdır. Milli Eğitim Temel Kanununda da “Milli Eğitimin Temel
Amaçları” bölümünde de duyuşsal amaçlar ağırlıktadır (1739 sayılı 14.06.1973 tarihli Milli
Eğitim Temel Kanunu). Ancak okullardaki uygulama sürecinde öğretime daha fazla ağırlık
verildiği görülmektedir. Velilerin beklentileri ise bir üst kuruma giriş sınavlarına
odaklanmıştır. Eğitimin temel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak,
kendine ve topluma yararlı hale getirmek, ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmasını sağlamak
ve problem çözme yeteneğini kazandırmaktır (Pehlivan, 2006). Okullar eğitim ve öğretimin
birlikte yapıldığı kurumlardır. Bu kurumlarda iyi öğretimin yapılabilmesi için eğitimin de
etkin şekilde yapılması gereklidir (Acat ve Aslan, 2011). Uzun yıllar gelişme dönemini
okulda geçiren birey yetişkinlik dönemi için yeterli olgunluk düzeyine ulaşamadığı için çeşitli
sorunlarla karşılaşmaktadır. Öğretim programlarında bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor
kazanımlar yer almaktadır. Bilişsel kazanımlar dışındaki kazanımlar yeterince
desteklenmemektedir. Duyuşsal eğitim demekle ahlak eğitimi, değer eğitimi, karakter eğitimi,
barış eğitimi, demokrasi eğitimi, insan ilişkileri eğitimi, sosyal beceri eğitimi vb.
kastedilmektedir (Bacanlı, 2006). Duyuşsal gelişim, kişilik gelişiminin en önemli öğelerinden
biri olup çocuğun toplumsallaşma süreci içinde neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bir
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bilinç geliştirmesi ile ilgilidir. Bu gelişimin sonucunda kişinin, toplumun kuralları ve
gelenekleri çerçevesinde kendini denetleyebilmesi beklenir (Selçuk, 2000).
Çocuğun gelişiminden aile sorumlu olmakla birlikte tarih boyunca toplumdaki diğer
kurumlarda çocuğun olumlu davranış kazanması için çaba sarf etmişlerdir. Okumak adam
olmak (olumlu davranışlara sahip olmak) anlamına gelmiştir. Yunus Emre’nin şiirinde “Đlim
ilim bilmektir, Đlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin Bu nice okumaktır ifadesi” yer
almaktadır. 20. Yüzyılın başlarında okullarda olumlu davranış kazandırma rolü zayıflamış,
1980 den sonra ise yeniden ilgi görmeye başlamıştır. Aynı dönemde dünyada ahlaka ihtiyaç
duyulmadığı, ahlakın bilimsel bir kategori olmadığı, önemli olanın maddi kazanç ve üretim
olduğu, bu uğurda yalana bile başvurulabilir tezi savunulmaya başlandı (Tarhan, 2010). Belli
bir süre sonra yaşanan olumsuzluklar insanları arayışa yöneltti. Kamu yöneticileri devlet
eğitimin patronu olduğu için bazen iyi vatandaş olmak iyi insan olma olarak
değerlendirebilmektedir.
Bir yandan iş hayatında da değişimler yaşanmaktadır. Bilgi ve beceri kadar iş görenlerin
takım ruhuna sahip olması, çözüm odaklı olması, değişime çabuk uyum göstermesi, çeşitli
ahlaki özelliklere sahip olması da önem kazanmıştır. Sürekli değişim ülkeler arasında da
rekabeti arttırmıştır. Toplumsal kalkınmada da okullarda öğretim kadar eğitime önem
verilmesi gereklidir. Nitelikli bireylerin yetişmesi için eğitimin de bu hızlı değişime ayak
uydurması gerekmektedir. Çünkü “eğitim sayesinde toplumların sahip oldukları nitelikli,
dengeli, ruh ve beden sağlığı yerinde bireylerin nispetinde toplumsal kalkınmalarını
gerçekleştirirler.” (Üstünyer, 2009).
Her ne kadar okullarda belli ölçülerde değerler eğitimi, rehberlik etkinlikleri vb. yapılsa da
istenmeyen davranışlar da görülmektedir. Bunda kitle iletişim araçlarının, ailelerin ilgisizliği,
toplumsal değişim vb. rolleri olabilir. Okulun öğrencinin ilgi, istek ve düzeylerine hitap
etmemesi de istenmeyen davranışların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sınıfta istenmeyen
davranışlar, sınıf içinde öğretmeni ve diğer öğrencileri rahatsız eden, öğrencinin sınıf
arkadaşları ve öğretmeni ile ilişkilerini ve iletişimini olumsuz yönde etkileyen, eğitimsel
amaç, plan ve çalışmaları engelleyen, öğretmenin beklentileri ve sınıf kurallarına ters düşen,
sınıfta karışıklık yaşanmasına neden olan davranışlardır (Tertemiz, 2006). Sınıfta istenmeyen
öğrenci davranışları sadece eğitim öğretimi engellemez, bununla birlikte bazı fiziksel ve
psikolojik huzursuzlukları da beraberinde getirir (Yüksel, 2005). Olumlu ve olumsuz
davranışlar sadece sınıfta ve öğrencilerde görülmemektedir.
Çapri, Balcı ve Çelikkaleli (2010), Yüksel (2005), Korkankorkmaz (2006), Sadık (2006)
öğretmen görüşlerine göre, Şahin (2005) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre öğrencilerin
olumsuz davranışlarını ele alan çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmada görüşmeye katılan
öğrencilerin bakış açısıyla sınıf içinde ve dışında gözlemlenen olumlu ve olumsuz davranışlar,
bunları kazanma yolları, olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla yapılması gerekenler ele
alınmaktadır.
1. Yöntem
Ortaokul öğrencilerinin sınıf içinde ve sınıf dışında hangi olumlu ve olumsuz davranışları
sergilediklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma tarama modelinde betimsel
bir araştırmadır. Araştırma verileri ise nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden mülakat
yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmayı gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin işlendiği araştırma olarak tanımlamak
mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Ahlak, değerler, davranışlar gibi olgular
araştırılırken; araştırmaya dâhil olan bireylerin görüşleri ve deneyimleri büyük önem taşır.
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Đnsan davranışı ancak esnek ve bütüncül bir yaklaşımla araştırılabilir (Yıldırım ve Şimşek,
2000). Bu çalışma Bursa ilinde Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde birer ortaokulda yapılmıştır.
Her iki okuldaki öğrenciler orta ve üst sosyoekonomik gruba mensuptur. Çalışmaya
ortaokulların 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencileri
katılmıştır. Kolay ulaşılabilirlik nedeniyle belirlenen iki öğretmenin dersine girdiği 24’ü kız,
26’sı erkek toplam 50 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada standartlaştırılmış açık
uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş dokuz
soru her görüşülen bireye aynı tarzda ve sırada sorulmuş ve not alınmıştır. Araştırmada dokuz
soruluk bir yarı yapılandırılmış açık uçlu mülakat soruları kullanılmıştır. Mülakat soruları
araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Soruların hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır.
Veriler içerik analizine tabi tutulmuş, öğrencilerin verdiği cevaplar temalar şeklinde doğrudan
kullanılmıştır. Đçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirilerek, bu verileri anlaşılabilir bir biçimde düzenlenir ve verilerin
yorumu yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu yapılırken araştırma verilerinin analizi;
verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların
tanımlanıp yorumlanması olmak üzere dört aşaması vardır. Alıntı yaparken her öğrenciye bir
kod numarası verilmiş, cinsiyetler erkek (E), kız (K) şeklinde sunulurken yanında yaşları da
yazılmıştır. En çok tekrar eden öğrenci görüşleri rassal örneklem yoluyla ve dikkat çekici
olduğu düşünülen görüşlere bulgular bölümünde yer verilmiştir.
2. Bulgular
Çalışmaya katılan öğrenciler okul içinde ve dışında gözlemledikleri olumlu ve olumsuz
davranışları aşağıdaki temalar çerçevesinde ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin Olumlu Davranış Tanımı
Öğrencilerin olumlu davranış tanımlarıyla ilgili alıntılar şu şekildedir:
(Ö1,K,14): “Olumlu davranışlar, paylaşımcılık, iltifatta bulunmak, hoşgörüyle ve kibar
bir dille konuşmaktır.”
(Ö2,E,13): “Çevreye saygılı, örnek olmak, arkadaşlarımıza ve büyüklerimize saygılı
davranmaktır.”
(Ö3,E,14): “Đyi davranmak, büyüklere saygılı, küçüklere sevgili olmak, başkalarının
yaptığı kötü davranışları örtmek (yüzüne vurmamak)”
(Ö4,K,14): “Tatlı dille konuşmak, saygılı davranmak, her kesi eşit tutmak.”
(Ö5,E,14): “Dürüst olmak, çevreye saygılı olmak, örnek olmak”
(Ö6,K,13): “En önemlisi kul hakkı yenmemesidir, Derslerde konuşulmamasıdır.”
(Ö7,K,13): “Đnsanlarla iyi geçinmek, güzel konuşmak.”
(Ö8,K,14): “Olumlu davranış özellikleri bence sessiz, sakin ve saygılı olmaktır.”
(Ö9,E,14): “Büyüklere saygı göstermek, küçükleri korumak, öğretmenleri dinlemektir.”
(Ö10,K,14): “Etrafımızdaki her kese saygılı davranmak, hiç kimseyle alay etmemek.”
(Ö11,E,14): “Dürüst olmak, her kese güler yüzlü olmak, yalan söylememek, arkadaşlarla
iyi geçinmek.”
(Ö12,E,14): “Yaşlılara, engellilere yardım etmek, küfür etmemek, büyüklerimize saygılı
davranmak.”
Araştırmaya katılan öğrencilerin açıklamalarında da görüldüğü gibi öğrenciler olumlu
davranış özelliklerini, saygılı olmak, kibar, nazik ve güler yüzlü olmak, derste konuşmamak,
güzel konuşmak, kötü söz söylememek, insanlarla iyi geçinmek, sessiz ve sakin olmak,
büyüklere saygı göstermek, küçükleri korumak, insanlarla alay etmemek, dürüst olmak, her
kese güler yüz göstermek, yalan söylememek, paylaşmak, iltifatta bulunmak, çevreye saygılı
ve duyarlı olmak, başkalarının yaptığı kötü davranışları örtmek (yüze vurmamak), her kese
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eşit davranmak, tatlı dille konuşmak, her kesle samimi olmak, yaşlılara, engellilere yardım
etmek, kimseyi rahatsız etmemek yani kul hakkı yememek şeklinde ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin Öğretmenlere Karşı Gösterdiği Olumlu ve Olumsuz Davranışlar
Öğrencilerin öğretmenlere karşı sergilemiş olduğu olumlu ve olumsuz davranışlarla ilgili
alıntılar şu şekildedir:
(Ö1,K,13): Ödevleri zamanında yapmak, öğretmene saygısızlık yapmamak, öğretmenleri
sevmek, sözlerini dinlemek olumlu davranışlardır.
(Ö2,E,14): Öğretmene karşı gelmek, laf yetiştirmek, öğretmenlerin dediklerini yapmamak
olumsuz davranış, öğretmene karşı saygılı davranmak, dediklerini yapmak olumlu
davranıştır.
(Ö3,K,14): Öğretmenleri dinlemiyorlar, bazı kişiler öğretmenlere karşı çıkıyor.
(Ö4,E,13): Öğretmenlere gösterilen agresif tavır olumsuz bir davranıştır. Öğretmeni
görünce selam vermek, hal hatırını sormak olumlu davranıştır.
(Ö5,E,13): Derste parmak kaldırarak konuşmak, izinsiz ayağa kalkmamak öğretmenlere
saygılı olmak.
(Ö6,K,14): Öğrencinin öğretmenin arkasından bağırması olumsuz davranıştır. Bazı
öğrenciler yapıyorlar bu saygısızlığı.
Öğrenci açıklamalarına ilişkin bu alıntılarda da görüldüğü gibi öğrenciler öğretmenlere
karşı gösterilen olumlu davranışları, öğretmene saygı göstermek, öğretmeni sevmek, ders
anlatırken sessiz olmak, öğretmeni dinlemek, öğretmene karşı gelmemek, ödevleri yapmak,
öğretmenleri üzmemek, derste parmak kaldırarak konuşmak, izinsiz ayağa kalkmamak,
öğretmeni görünce selam vermek şeklinde belirtmişlerdir. Öğrenciler öğretmenlere karşı
sergilenen olumsuz davranışları ise, öğretmeni dinlememek, saygısızlık yapmak, öğretmene
karşı gelmek, arkalarından konuşmak, öğretmenin dersine girmemek, derste parmak
kaldırmadan konuşmak, izinsiz ayağa kalkmak, derste yüksek sesle konuşmak, öğretmene
karşı agresif tavır sergilemek, öğretmene yalan söylemek, dediklerini yapmamak,
öğretmenleri üzmek şeklinde açıklamaya çalışmışlardır.
Öğrencilerin Birbirlerine Karşı Gösterdiği Olumlu ve Olumsuz Davranışlar
Öğrencilerin birbirlerine karşı göstermiş olduğu olumlu ve olumsuz davranışlarla ilgili
alıntıları aşağıdaki şekilde verilmiştir:
(Ö1,K,13): "Öğrenciler birbirlerine karşı ve kibar davranışlarla davranırlarsa olumlu
olur, ama kaba, saygısız ve argo kelimelerle konuşursa bu olumsuz davranıştır."
(Ö2,K,14): "Olumlu davranış arkadaşlarla iyi geçinmek, olumsuz davranış kendi
aralarında grup oluşturmaları."
(Ö3,E,13): "Olumlu davranışlar arkadaşlarımıza karşı güzel söz kullanmak, onlara saygı
göstermek, onlara iyi ve dürüst davranmak, olumsuz davranışlar onların kalbini kırmak, kötü
söz söylemek, onlara saygısızlık yapmak, onlarla kavga etmek."
(Ö4,K,13): "Birbirleriyle iyi anlaşmaları, birbirlerini sevmeleri, haklarına saygı
duymaları olumlu davranıştır, Ama kavga etmek, küfür etmek, arkadaşının sırrını başkasına
söylemek, birbirlerini kötülemek, lakap takmak, ispiyonlamak, hakaret etmek olumsuz
davranışlardır."
(Ö5,E,14): "Birbirini sevmek, birbirine yakın olmak, sevmese bile saygı göstermek olumlu,
birbirine vurmak, kırıcı söz söylemek olumsuz davranıştır."
(Ö6,K,13): "Bazı öğrencileri birbiriyle çok alay eder ve takma isimler takar bu davranış
bence olumsuz davranıştır."
(Ö7,E,13): "Olumlu birbirlerine zor zamanlarda yardım etmek, olumsuz ise birbirlerine
vurmak, küfür etmek, aşağılamak vb."
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(Ö8,K,13): "Olumlu davranışlar saygı, hoşgörü, paylaşım, olumsuz davranışlar
saygısızlık, yalancılık vb."
(Ö9,K,13): "Bazen arkadaşlar arasında geçimsizlik, kavgalar oluyor ve birbirlerinin
kalbini kırıyorlar, küfür filan ediyorlar."
Alıntılardan da görüldüğü gibi öğrenciler birbirlerine karşı gösterdiği olumlu davranışları
açıklarken, saygılı ve kibar olmak, iyi bir arkadaş olmak, sırdaş olmak, arkadaş olduğu için
yalan söylememek, güvenmek, arkadaşlara karşı dürüst davranmak, birbirlerinin haklarına
saygı göstermek, paylaşımcı olmak, yardımlaşmak, sevmek, küçümsememek ve özellikle
birlikte oynamağa vurgu yapmışlardır.
Olumsuz davranış özelliklerini saygısızlık yapmak, kavga etmek, küfür etmek, arkadaşının
sırrını başkasına söylemek, dalga geçmek, alay etmek, lakap takmak, ispiyonlamak, kalp
kırmak, kaba, saygısız ve argo kelimelerle konuşmak, gruplaşmak, kötü şaka yapmak,
aşağılamak, birbirlerine bağırmak, vurmak, yalan söylemek diye belirtmişlerdir.
Öğrencilerin Okul Dışında Gösterdiği Olumlu ve Olumsuz Davranışlar
Öğrencilerin okul dışındaki gösterdikleri olumlu ve olumsuz davranışlarla ilgili alıntıları
şöyle sıralayabiliriz:
(Ö2,K,13): Ailesine ve diğer kişilere saygılı olmak olumlu, kötü sözler kullanmak olumsuz.
(Ö3,E,13): Yere çöp atmak, okula zarar vermek olumsuz, yere çöp atmamak, okula zarar
vermemek olumludur.
Özellikle öğrencilerin okul dışında gösterdikleri olumsuz davranışlar arasında kavga ve
küfrün daha çok olduğu dikkat çekici bir bulgudur:
(Ö1,K,13): Yerlere çöp atmak, arkadaşına küfür etmek, tükürmek.
(Ö2,K,13): Birbirlerine küfür ve hakaret ediyorlar.
(Ö3,E,13): Küfür etmek, ikiyüzlülük etmek olumsuz davranıştır.
(Ö4,K,13): Bazen kavga ediyorlar.
(Ö5,K,13): Bazıları sanal hayatta birbirlerine küfür ediyorlar.
Alıntılardan anlaşıldığı üzere öğrenciler yere çöp atmayı, küfür ve hakaret etmeyi, çevreye
zarar vermeyi, etrafı kirletmeyi, kavga etmeyi, kötü sözler kullanmayı, özellikle sanal hayatta
birbirlerine küfür etmeyi, anne-babaya karşı gelmeyi okul dışında gösterilen olumsuz
davranışlar olarak nitelendirmektedirler.
Öğrencilerin Yetişkinlerde Gözlemlediği Olumlu ve Olumsuz Davranışlar
Öğrencilerin yetişkinlerde gözlemlediği olumlu ve olumsuz davranışları alıntılar şeklinde
şöyle ele alabiliriz:
(Ö1,K,13): Sigara içmeleri, yalan söylemeleri, küfür etmeleri.
(Ö2,E,13): Bazı insanların dedi kodu yapması.
(Ö3,K,13): Annem ve babamın hoşgörülü ve sabırlı olmaları olumlu davranışlardır.
Abimin çabuk öfkelenmesi olumsuz davranışlara neden oluyor.
(Ö4,E,13): Yetişkinlerin hep bizleri küçümsemeleri, siz hala çocuksunuz, siz küçüksünüz
bunu yapamazsınız, şunu yapamazsınız demeleri bizi rahatsız ediyor.
(Ö5,K,13): Anne babamın yanımda kavga etmesi beni olumsuz etkiliyor.
Alıntılara dayalı olarak, öğrencilerin yetişkinlerde gözlemlediği olumsuz davranışların iki
ana grupta toplandığını söyleyebiliriz. Bunlar insan ilişkileri ve çevreye karşı tutumlardır.
Yetişkinlerin birbirlerine karşı kırıcı olmaları, meselelerini birbirleriyle kavga ederek
çözmeleri, argo sözler kullanmaları, sigara vb. zararlı alışkanlıklara sahip olmaları, çocukları
küçümsemeleri, suçlamaları, çevreyi kirletmeleri, davranışlarını kontrol edememeleri (çabuk
öfkelenme vb.), kaba davranmaları öne çıkan öğrencilerin gözlemlediği olumsuz
davranışlardır.
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Anne babaların birbirlerine karşı iyi davranmaları, sabırlı ve hoşgörülü olmaları,
davranışlarında örnek olmaları, hedeflerine ulaşmada destek olmaları, kendilerinden
büyüklerine saygılı davranmaları, merhametli, saygılı ve nazik olmaları öğrencilerin
yetişkinlerde gözlemlediği olumlu davranışlardandır.
Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Davranışların Sonuçları Konusundaki Düşünceleri
Öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışların sonuçları hakkındaki düşünceleri şu
şekildedir:
(Ö1,E,13): Olumlu davranışların sonunda mutluluk olur, olumsuz davranışlar da ise
üzüntü.
(Ö2,K,13): Olumlu davranışta karşındaki kişinin sevgisini ve saygısını kazanırız ama
olumsuz davranışta hiç bir şey kazanmayız, hatta karşımızdaki kişi tarafından dışlanabiliriz.
(Ö3,K,13): Olumlu davranırsak sevilen bir kişi oluruz, olumsuz davranırsak istenmeyen
bir kişi haline gelebiliriz.
(Ö4,E,13): Olumlu davranışlar hayatımızın güzelleşmesine katkı sağlar, sadece insanlara
değil çevreye de faydası olur.
(Ö5,K,14): Olumlu davranışlar sonucu iyi arkadaşlıklar kurulabilir. Olumsuz davranışlar
olursa kimse bizimle ilgilenmez.
Araştırmaya katılan öğrenciler olumlu davranış sonuçları konusundaki düşüncelerini,
arkadaş kazanırız, insanların sevgi, saygı ve güvenini kazanırız, hayatımız güzelleşir, mutlu
oluruz, üzülmeyiz şeklinde aktarmışlardır.
(Ö6,K,13): Olumsuz davranışlar sergileyen kişiye insanların güveni azalır, olumlu
davranışlar sergileyenler güven kazanır.
(Ö7,E,13): Olumlular iyi şekilde güzelliklerle sonuç verir. Olumsuzların ise kötü, aileni
utandıracak, üzdürecek ve başına bela alabilirsin.
(Ö8,K,13): Olumsuz davranışların sonuçları kötü şekilde geri döner, olumlu
davranışlarda sonuçları iyi şekilde geri döner.
Ayrıca öğrenciler olumsuz davranışların sonuçlarının insana kötü bir şekilde geri
döneceğini, olumsuz davranış sergileyen insanın utanacağını, üzüleceğini, başına bela
alacağını, çevre tarafından dışlanacağını yalnız kalacağını, güven kaybedeceğini, istenmeyen
bir kişi haline gele bileceğine vurgu yapmaları dikkat çekicidir.
Olumsuz Davranışları Azaltmak, Olumlu Davranışları Artırmak
Öğrencilerin olumlu davranışları artırmak, olumsuz davranışları azaltmakla ilgili
düşüncelerini alıntılar şeklinde aşağıdaki gibi ele alabiliriz:
(Ö1,E,13): Öğretmenlerimizi ve ailemizi örnek almalıyız, iyi arkadaşlar edinmeliyiz.
Gördüğümüz her olumsuz davranışı düzeltmeye çalışmalıyız.
(Ö2,K,13): Seminerler düzenlenmelidir.
(Ö3,E,13): Đyi ve doğru olan öğretilmeli, bazı küçük cezalar yapılabilir.
(Ö4,K,13): Herkesten davranışlarını düzeltip olumlu davranışlarda bulunmaları
istenmelidir.
(Ö6,E,13): Kurallara uyulmalı ve düzgün davranmalıyız.
(Ö7,K,13): Cezalar daha yüklü yapılırsa, olumsuz şeyler olmaz.
(Ö8,E,13): Öğrencileri okul içinde takip edip kavga edenleri ayırmak, kızmak.
(Ö9,K,13): Olumlu davranışları artırmak için empati kurmalıyız, olumsuz davranışları
azaltmak için kendimizden başlayarak herkesi uyarmalıyız.
(Ö10,E,13): Yaptığı hareketleri, söylediği sözleri tartarak, düşünerek yapmak, söylemek
gerekir.
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(Ö11,K,13): Daha çok kendimiz iyilik yapmada, saygı göstermede dikkat etmeliyiz.
Böylece olumlu davranışlar artar, olumsuz davranışlarımız azalar.
Öğrenciler olumlu davranışları artırmak, olumsuz davranışları azaltmak için seminerler
düzenlenmeli, kurallar koyulmalı, kurallara uyulmalı, aile ve öğretmenler örnek alınmalı,
gördüğümüz olumsuz davranışları düzeltmeye çalışmalı, empati kurulmalı, her kes yaptığı
hareketleri, söylediği sözleri tartarak, düşünerek yapmalı, söylemeli, öğrenciler okul içinde
takip edilmeli, gerekirse bazı cezalar verilmeli, iyi davranışlar yapmağa teşvik edilmeli ve her
kes kendinden başlamalı şeklinde öneriler getirmişlerdir. Ayrıca öğrencilerden birinin olumlu
davranışları artırmak, olumsuz davranışı azaltmak için namaz kılmanın önemine dikkat
çekmesi önemli bir bulgudur:
(Ö12,E,13): Kendimize hâkim olup, namaz kılıp nefsimizi temizlemeliyiz.
Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Davranışlar Kazanmasında Etkili Unsurlar
(Ö1,K,13): Ailemin, öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın.
(Ö2,E,13): Annem ve babam biz okula giderken, bahçeye inerken veya bir yere giderken
başkalarına zarar getirecek hareketler yapmayın derler.
Olumsuz davranışlar kazanmalarında ise, kötü arkadaş çevresinin, kitle iletişim araçlarının
olumsuz etkileri olduğunu belirtmişlerdir.
(Ö3,K,13): Öğretmenlerim ve ailem iyi davranışlar kazanmama yardımcı oldu. Televizyon
ise olumsuz davranışlar kazandırdı.
Öğrenciler olumlu davranış kazanmada en etkili unsurların anne-baba, arkadaş ve
öğretmenlerin olduklarını belirtmişlerdir. Özellikle anne-babanın, kardeşlerinin ve
öğretmenlerin olumlu ve olumsuz davranışların neler olduğunu açıklayıcı şekilde söylemeleri,
davranışlarıyla örnek olmalarının katkısı olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca, öğrenciler uygun
olmayan bir davranış gösterdiklerinde; çevresindeki yetişkinlerin ve arkadaşların kırıcı
olmadan davranışlarını düzeltmede etkili olduğunu dile getirmişlerdir.
Öğrencilerin Đleriye Dönük Davranışlarıyla Đlgili Düşünceleri
(Ö1,K,13): Her zaman için daha iyi şeyler yapmayı düşünüyorum.
(Ö2,E,13): Her şeyi yapmadan önce düşünmek.
Öğrenciler olumlu davranış özellikleri konusunda müspet fikirlerini sıraladıktan sonra
kendilerinin de bu davranışları yapmaya gayret göstereceklerini ifade etmişlerdir. Bu günkü
bulundukları noktadan daha iyi konuma gelmeyi arzuladıklarını söylemişlerdir. Bazı
öğrenciler bir davranışı sergilemeden önce müspet ve menfi yönlerini düşünerek hareket
etmek istediklerini belirtmişlerdir.
3. Tartışma
Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulguların alan yazında öğrenci davranışlarının
incelendiği çeşitli araştırma sonuçlarıyla paralel olduğu görülmektedir. Burhan Çapri, Ayşe
Balcı ve Öner Çelikkaleli’nin (2010) ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine
dayalı yaptığı çalışmada en sıklıkla görülen istenmeyen davranışlar, “söz verilmeden
konuşma”, “yanındaki ve arkasındaki öğrenciyi rahatsız etme”, “derste amaçsızca gülme”,
“arkadaşlarının dikkatini dağıtacak biçimde kıpırdanıp durma”, “derste dersle ilgisi olmayan
bir konuda yüksek sesle konuşma”, “dikkatini derse vermeme”, “sınıf arkadaşlarının
çalışmalarını bölme”, “söz verilmeden konuşma” sıklıkla rastlanan istenmeyen davranışlar
olarak belirtilmiştir.
Yüksel (2005) Afyonkarahisar Đlinde 19 ilkokulda 1.2.3. sınıflara derse giren
öğretmenlerle yaptığı çalışmada istenmeyen öğrenci davranışlarının genelde görülmediği
ancak en fazla %12-13 oranında sınıflarda “Konuya, işe ya da çalışmaya dikkatini
toplayamamak”, “Bir yerde uzun süreli oturamamak” ve “Derste sıraların arasında
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dolaşmak” davranışları gelmektedir. Bunun yanında “Verilen ödevleri eksik yapmak ya da hiç
yapmamak”, “Derse aktif olarak katılmamak, başka şeylerle meşgul olmak”, “Kavga etmek”
ve “Sürekli arkadaşlarını şikâyet etmek” gibi davranışlar da öğretmenlerin en çok şikâyet
ettiği davranışlardır.
Şahin (2005) Bolu merkez ilköğretim okullarında görev yapan beşinci sınıf öğretmen ve
öğrencilerin, sınıf içerisinde görülen istenmeyen davranışların görülme derecesi ile ilgili
yaptığı çalışmada, öğrencilerin sınıfta ve okulda en sık karsılaştıkları istenmeyen davranış
“derste fısıldanma ya da gizli konuşma”; öğretmenlerin en sık karsılaştıkları istenmeyen
davranış “sınıf içerisinde arkadaşından yakınma” olarak belirlenmiştir.
Korkankorkmaz (2006) Afyonkarahisar ilinde Beden Eğitimi öğretmenleriyle yaptığı
çalışmada ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında “şikâyet etme”, “gürültü yapma”, “izin
almadan konuşma” her iki veri grubunda da ortak ve genel olarak belirtilen sınıf içi
istenmeyen öğrenci davranışları olarak gözlendiğini belirtmiştir. Olumsuz davranış
özelliklerin görülmesinde özellikle açık alanlarda psiko motor hareketlerin uygulanmasında,
öğrencilerin birbirleriyle sosyal ilişkilerinin yetersiz olması ve diyalog eksikliği, bireyin
kazanma arzusu, spordaki rekabet anlayışı gibi nedenler bu davranışların ön plana çıkmasında
etkili olabileceğini ifade etmiştir.
Sadık (2006) araştırmada görüşlerine başvurulan öğretmenlerin sınıf içinde istenmeyen
davranış olarak ifade ettikleri davranışlar sıklık sırasına göre gürültü yapma, söz almadan
konuşma, derse zamanında girip-çıkmama, öğretmeni sınıfta hazır beklememe, ilgisizlik, ders
dışı şeylerle ilgilenme, şikâyet etme, öğretmene karşı gelme, dikkat çekmeye çalışma,
öğretmeni oyalama, yönergeleri takip etmeme, derse hazırlıksız gelme, arkadaşlarını
çalışırken rahatsız etme, yetersizlik sergileme, kaba ve küfürlü konuşma, sınıfta oturma
biçimine dikkat etmeme, arkadaşlarını rahatsız etme, birbirlerinin eşyalarını izinsiz alma,
arkadaşlarına karşı fiziksel ve sözel şiddet uygulama davranışları olmuştur.
Araştırmaya katılan öğrencilerin hangi davranışların problem olduğu ile ilgili görüşleri
incelendiğinde elde edilen olumsuz davranışlar ise; yerleri kirletme, sınıfta bir şeyler yemeiçme, sınıf eşyalarına zarar verme, kaba ve küfürlü konuşma, sınıfta oturma biçimine dikkat
etmeme, arkadaşlarına kötü davranma, arkadaşlarını çalışırken rahatsız etme, izin almadan
konuşma, sınıfı temiz tutmama, yalan söyleme, sürekli mazeret ileri sürme, iftira atmasuçlama, öğretmene karşı gelme, derse ilgisizlik, derse hazırlıksız gelme, yetersizlik
sergileme, öğretmeni sınıfta hazır beklememe, arkadaşlarına fiziksel/sözel şiddet uygulama,
öğretmeni oyalama, dikkat çekmeye çalışma, arkadaşlarının/öğretmenin eşyalarını izinsiz
alma-zarar verme, gürültü yapma, okul yönetmeliklerine uymama, kılık-kıyafetine özen
göstermeme, değişen durumlara uyum sağlayamama, öğretmene saygısızlık yapma,
öğretmenin dikkatini dağıtma, kopya çekme-verme, ders dışı şeylerle ilgilenme, hırsızlık
yapma, kendi eşyalarına zarar verme, arkadaşlarıyla işbirliği yapmama, okul eşyalarını
gereksiz kullanma, kıskançlık, dedikodu yapma, kendini temiz tutmama, cinsiyet ayrımı
yapma, öğretmenle sağlıklı ilişki kuramama ve okul dışındaki kötü alışkanlıkları sınıf
ortamına getirme olmuştur (Sadık, 2006).
Görüşlerine başvurulan öğrenci velileri ise, öğrencilerin evde annenin-babanın ve diğer
büyüklerin, okulda öğretmenlerinin yapmamalarını söylediği şeyi yapması ya da yapın dediği
şeyleri yapmamasını istenmeyen davranış olarak tanımlayıp ilk olarak, söyleneni yapmama,
cevap verme/karşı gelme, izin almadan konuşma, başkalarını rahatsız etme, yalan söyleme,
küfür etme, kavga etme, gereksiz konuşma, itiraz etme, ödevlerini yapmama, okuldan kaçma,
öğretmene saygısızlık yapma, ders dışı şeylerle ilgilenme, eşyalarına zarar verme ve kendini
temiz tutmama davranışlarını örnek vermişlerdir.
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Davranışların sonuçları ile ilgili olarak kendisinin ders başarısının düşmesi, bedensel zarar
görme, üzülme, kırılma, sinirlenme, ağlama, yakalanma korkusu, utanma, aynı davranışla
karşılaşmaktan tedirgin olma gibi psikolojik etkileri, arkadaş edinememe, sevilmeme,
beğenilmeme, takdir edilmeme, ayıplanma, örnek gösterilmeme, kötü biri olarak tanınma,
dışlanma, iftiraya uğrama, şikâyet edilme gibi sosyal çekinceler, günah işleme, Allah
tarafından sevilmeme gibi din kaynaklı yaklaşımlar, ortamın ve araç gereçlerin zarar
görebileceği, diğer sınıf arkadaşlarının olumsuz etkileneceği ifade edilmiştir (Sadık, 2006).
Sadık’ın (2006) çalışmasında öğretmenlerin gözlemine göre ebeveynlerin çocukların
beslenme, giyim, okul ihtiyaçlarını karşılamayı yeterli gördüğü, çocuklara ebeveyn ve diğer
aile fertlerince kötü muamelede bulunulduğu belirtilmektedir. Öğretmenler de ailelerinden
öğrenciler kötü muameleye alışkın olduğu için, öğrencilere kötü muameleyle yaklaşmaları
gerektiğini savunmaktadırlar. Öğrenciler de öğretmenlerinin hakaret ettiğini ve bedensel
cezalara başvurduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin bir kısmı bazı derslere ve okula karşı
geliştirdikleri olumsuz tutumları ve öğrenme çalışmalarından zevk almamaları nedeniyle
olumsuz davranışlara yönelebilirler (Uçar, 2010). Sevecenlik ve birlikte olma, sosyal onay
(statü kazanma) ve kendilik değeri (kendi hakkında olumlu düşünme, saygınlık ve kudret
kazanma) ve başarma gibi sosyal kökenli güdüler de vardır. Öğrenci arkadaşlarının gözünde
önem ve saygı kazanmak sevecenlik ve birlikte olma güdüsü gibi nedenlerle zaman zaman
saldırgan davranabilir, serserilik yapabilir, sigara ya da içki içebilir. Çoğunlukla öğrenci,
öğrencilerin sevmediği bir öğretmene baş kaldırarak, onunla kavga ederek arkadaşlarının
gözünde önem ve saygı kazanmaya çalışabilir (Uçar, 2010). Bu davranışların ortaya
çıkmasında ailenin, sosyal çevrenin ve kitle iletişim araçlarının da etkisi olabilir.
Öğretmenden olumlu uyarımlar alan, öğretmeni tarafından sevildiğini fark eden,
öğretmeninin kendisini başarılı bulduğuna inanan öğrenciler olumlu davranışlarını arttırırlar
ve daha başarılı olurlar (Halis, 2003). Çocuk kendi doğasına uygun davranılırsa olumlu yönde
gelişme gösterir aksi durumda kişiliğini savunmak için sürekli çatışma halinde olur. Yapılan
araştırmalar kötü davranılan çocukların diğerlerine göre daha saldırgan, güven duyguları
düşük, sebatsız, çoğu kez uygun olmayan biçimde davranan kimseler olduğunu göstermiştir
(Cüceloğlu, 1999). Tarihimizde Türk ailesinde hem annede hem babada sevgi, şefkat, himaye
etme duygusu vardı. Bu duygular aileden topluma yayılmıştı. Bu durumu dışarıdan gelenler
hemen fark ederlerdi. 19. Yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Ülkesinde kalan Fransız Doktor
A.Brayer “Đstanbul’da Dokuz Yıl” adlı eserinde özetle şunları söyler: “Erkeklerde de
kadınlarda da evlat sevgisi çok barizdir. Türklerin hafta tatiline denk gelen Cuma günleri ve
bilhassa Ramazan ve bayram günleri çocuklarını gezdirirler, yorulunca kucağına alırlar,
kahvehanenin peykesinde oturur ona şefkatle hitap eder ve titizlikle bakar, diğer Müslüman
Türkler gencinden ihtiyarına ilgilendikleri şeyleri bırakıp çocuğa alakayla baktıkları görülür.”
A. Ubucını “La Turquie Actuelle” adlı eserinde şunları söyler: “…Çocuklarını bundan fazla
takayyüt ve şefkat içinde yaşatan bir memleket bilmiyorum, işin garibi bütün bu şefkat ve
ihtimamların anadan fazla babada derinleşmiş görünmesidir.” der. “Çocukların yaşı
ilerledikçe ciddiyet ve vakara inkılap eder, ebeveynlere son derece saygı gösterir, ona hizmet
eder ve mütevazı olur” diye ilave eder. (Selçuk ve ark, 2005). Günümüzde ise yapılan
çalışmalarda da ifade edildiği üzere her ne kadar iş kanunlarında sınırlamalar olsa bile iş
görenlerin çalışma saatleri çok fazladır. Đşveren konumunda olan pek çok kişi ise
kurumsallaşmadığı için çok uzun saatler işyerinde kalmaktadır. Bazı ebeveynler çocuğu
uyuduktan sonra evine gelmektedir. Diğer bir grup ebeveyn ise iş yorgunluğu mazeretini öne
sürerek çocuğunu ayakbağı olarak görmektedir. Ailede ve okulda ilgisizlik ve duygusal
yoksunluk öğrencinin kendini olumsuz davranışlarla ifade etmesini sağlamaktadır.
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Okullarda Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik ve
Sosyal Etkinlikler derslerinin programlarında öğrencilerin kazanacağı hedef davranışlar da yer
almıştır. Öğrencilerin olumlu davranışlar kazanması yalnızca resmi ders programı ile
gerçekleşmez. Okul ortamı değerlerin içselleşmesinde daha etkilidir. Örtük program, resmi
programda belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında, öğrenme-öğretme süreci içerisinde ortaya
çıkan bilgi, fikir ve uygulamalar sonucu öğrencilerin ulaştıkları niteliklerdir. Resmi program
ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, program öğrencilere kazandırılırken okul ve öğretmenler
ile toplumdaki görüş ve değerlere göre şekillendiği bir gerçektir (Yüksel, 2002). Bu
araştırmada öğrenciler ailelerin ve öğretmenlerin olumlu davranış kazanmasında etkili
olduklarını belirtmişlerdi. Öğrencileri olumsuz davranışlara iten sebepler yukarıda
belirtilmişti. Öğrencilerin olumlu davranışlar edinmesi için iyi rol modellere ihtiyaç vardır.
Sosyal öğrenme süreçlerinden olan model alma yolu tutum geliştirme sürecinde sıkça
kullanılmaktadır. Özellikle eğitimcilerin kendi davranışlarıyla öğrencilere iyi birer model
olmaları öğrencilerin davranışlarını da etkileyerek, gelecek hayatlarının şekillenmesinde temel
oluşturmaktadır. Eğitimci ve öğrenci etkileşimi ne kadar etkili olursa öğrencinin gözlemlediği
davranışları gösterme becerisi de o kadar artar (Yener, 2011).
Öğretmenlerin rol model olması yanında aileler de rol model olmalıdır. Çocuk ilk
çocukluk döneminde dünyaya anne ve babasının gözüyle bakar, onları taklit eder. Bu yüzden
anne baba davranışlarında dikkatli olmalıdır (Musayev, 2012). Yine çalışmaya katılan
öğrencilerin belirttiği gibi aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişki şekilleri de öğrencileri
olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Ailede iletişimin önemli noktalarından biri de aile
üyelerin kendilerini değerli hissetmeleridir (Tarhan, 2010). Ailenin ardından yakın sosyal
çevredeki kişiler, okul (öğretmenler ve sınıf arkadaşları) da öğrencilerin olumlu ve olumsuz
davranışları kazanmasında etkilidir. Araştırma da ortaya çıkan öğrencileri etkileyen diğer bir
unsur da televizyondur. Televizyonların çocuk ve gençler üzerindeki etkisi, toplumun diğer
kesimlerine oranla çok daha fazladır. Bu etki televizyonların sadece bilgi aktarmaları yoluyla
olmayıp, daha ziyade belli davranış modelleri sunmaları suretiyle cereyan etmektedir. Bu
tipler özellikle çocuklar için büyük bir taklit kaynağı olan modellerdir (Yavuzer, 1996).
Öğrenciler televizyondaki gördükleri karakterlerle özdeşleşmekte evde ve okulda onlar gibi
olmaya çalışmaktadır. En büyük etki öğrencilerin birbirlerine bazen de öğretmenlerine
saldırgan davranışlarla ortaya çıkmaktadır. Televizyon derken bugün sesli ve görüntülü
yayınların takip edilebildiği araçlar da kastedilmektedir. Kitle iletişim araçlarının diğer etkisi
de toplum da olumsuz davranış olarak bilinen davranışların açıktan gösterilmesiyle, insanların
gözünde normal gözükmesine sebep olmasıdır.
Bugün pek çok kurum insanların özellikle çocukların olumlu davranış kazanması olumsuz
davranışlardan uzaklaşması için çaba gösteriyor. Araştırmaya katılan öğrenciler de
gelecekteki yaşantılarında olumlu davranışlar sergilemek istediklerini belirtmişlerdir.
Okulların öğretim ve yönetim fonksiyonların yanına rehberlik fonksiyonu da ilave
olunmuştur. Öğretmenlerin öğrencilere yalnızca bilgi vermeleri yeterli değildir. Bilginin
yanında onların ruhsal bakımdan da sağlıklı ve dengeli birey olarak yetişmeleri şarttır. Branşı
ne olursa olsun bütün öğretmenlerin imkânları nispetinde öğrencilere rehberlik yapması şarttır
(Öcal, 2004). Diğer bir kavramda Türkiye’de yaygın olmasa da okul sosyal hizmetidir. Okul
sosyal hizmetinin temel amacı; çocuğu, genci ve ailesini korumaktır. Okul çocukların,
gençlerin ve ailelerinin durumlarının tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerde bulunulması
için kendiliğinden doğal bir ortam sunmaktadır. Yani çocuk üzerinden aileye ulaşmak ve aile
içi sorunlara müdahale ederek doğabilecek daha ciddi sosyal sorunları önlemek mümkün
olabilir. Ayrıca çocukların her türlü ihmal ve istismara karşı korunmasına olanak sağlaması
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açısından da önemlidir (Artan, 2010). Emniyet Müdürlüğünün suçu önlemeye yönelik
öğrencilerde olumlu davranışlarda bulunmayı teşvik edici çalışmaları vardır. Ailelere yönelik
hizmetler dört ana yönlüdür; bunlar: aile eğitimi, aile sağlığı, aile danışmanlığı, aile
rehberliğidir (Cebeci, 2012). Başta MEB Halk Eğitim Merkezleri olmak üzere yerel
yönetimler ve STK’larca aile eğitimi verilmektedir. Gene yurtdışında uygulanan pastoral care
adı verilen dini danışma ve rehberlik hizmetleri vardır. Ülkemizde ise Diyanet Đşleri
Başkanlığınca bazı müftülüklerde aile irşat ve rehberlik büroları hizmet vermektedir. Sosyal
Hizmetler adı ile bilinen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerince hizmetler
yürütülmektedir. Toplum sağlığı, çocuk sağlığı, aile hekimliği, ruh sağlığı vb. alanlarda sağlık
hizmetleri alanında çalışmalar yapılmaktadır. Çok farklı kurumların çocuk ve aile ilgili olması
daha çok insana ulaşılmasını sağlamaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilere göre olumlu ve olumsuz davranışların bazıları kişilik
özellikleriyle, bazılarıysa da kişi ve çevreyle olan ilişkilerle ilgilidir. Olumlu davranışlar
sonucunda hayatlarının güzelleşeceğini ve diğer kişiler üzerinde iyi bir izlenim bırakacağını
belirtmişlerdir. Öğrenciler olumlu davranış kazanmada ailenin, arkadaşlarının ve diğer
yetişkinlerin etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle öğrencilerin olumlu davranışlar
kazanmasında yalnızca kurumlar sorumlu olmamalıdır. Araştırmaya katılan bazı öğrencilerin
de belirttiği gibi her bir birey olumlu davranışlar sergilemek için elinden gelen gayreti
göstermelidir.
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ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL KAYGI, YALNIZLIK VE ÖZSAYGI
DÜZEYLERĐNĐN FAKTÖR ANALĐZĐ ĐLE ĐNCELENMESĐ
Işın Çetin*, Zeynep Aca**, Bahar Baysal***, Arzu Eren Şenaras****
Öz
Bu çalışmanın amacı Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören
öğrencilerin sosyal kaygı, özsaygı ve yalnızlık düzeylerinin Faktör Analizi ile analiz edilmesidir. Çalışma grubu,
2013-2014 güz döneminde Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören
öğrencilerden oluşmaktadır. Tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 181 gönüllü öğrenciye anket
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programıyla analiz edilmiştir. Betimsel istatistiklerin
incelenmesinin ardından Faktör analizi uygulanmıştır. Sosyal kaygının, özgüven eksikliği hissetme ve göz
temasından kaçınma faktörleri ile açıklandığı tespit edilmiştir. Uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre,
yalnızlığın ilişki kurmada rahatlık, sosyal çevre edinme izolasyon, fiziksel yanlışlık, samimi ilişki kurabilme
faktörleri ile açıklanabildiği tespit edilmiştir. Özsaygının kararlarının kabul göreceğine inanma, öz değerde
düşme, çevreye bağlı özsaygıda değişme, sevilmediğine ya da kabul görmediğine inanma, çevrenin beklentilerini
karşılamaya yönelik özsaygı, öz kimliğe uygun davranabilme cesareti, öz kimliğe sahip çıkma, kendine
yetebilme, dışarıdan olumlu algılandığına güven faktörleri ile açıklanabileceği tespit edilmiştir. Çalışma
kapsamında elde edilen veriler değerlendirildiğinde, ankete katılan öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin
yüksek, özsaygı düzeylerinin yüksek ve yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Kaygı, Yalnızlık, Özsaygı, Faktör Analizi, Tesadüfi Örnekleme.

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL ANXIETY, SELFESTEEM AND LONELINESS LEVEL BY FACTOR ANALYSIS
Abstract
The purpose of this study is to analyze the level of social anxiety, self-esteem and loneliness of the
Uludag University Faculty of Economics and Administrative Sciences’ students using Factor Analysis. The
working group consisted of 2013-2014 fall semester students. Survey is applied to 181 volunteer students which
are determined by random sampling method. The obtained data were analyzed with SPSS 17.0 software. After
examined descriptive statistics, factor analysis was applied. It’s determined that social anxiety was explained by
the factors of eye contact avoidance and feeling of low self-esteem. Results of factor analysis showed that
loneliness was explained by the ease of creating relationship, establishing social environment, isolation, physical
mistakes and establishing intimate relationships. According to the results, self-esteem is explained by the belief
of decision acceptance, in low self-esteem, changes in self-esteem by environment, belief of not to be loved and
not to be accepted, self-esteem according to meet the expectations of the environment, courage of acting suitable
according to self-identity, owning the self-identity, self-sufficiency, confidence of positive perception by outside.
The results of analyses referred that the participated students’ level of social anxiety and self-esteem are high and
the level of loneliness is low.
Key words: Social anxiety, Self-esteem, Loneliness, Factor Analysis, Random Sampling.
* Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, isin@uludag.edu.tr
** Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü,
zeynepaca@uludag.edu.tr
*** Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đktisat Bölümü,
baharbaysal@uludag.edu.tr
****Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü,
arzueren@uludag.edu.tr
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1.GĐRĐŞ
Sosyal kaygı, sosyal duruma girmenin veya performans göstermenin bireyin kendisinde
oluşturduğu anlamsız korku halidir (Noyes ve diğerleri, 2006: 158) ve sosyal bir varlık olan
insan için istenmeyen bir durumdur.
Sosyal kaygı kavramını ilk kullanan Fransız Psikiyatrist (1903) Janet’tir. Janet bu kavramı;
konuşurken, piyano çalarken ya da yazı yazarken birileri tarafından gözetilme korkusunu
tanımlamak için kullanmıştır (Dilbaz, 1997: 18). Kavram daha sonra 1952 yılında “Mental
Bozuklukların Tanı Kriteri El Kitabında (DSM I)”, “duygusal açıdan dengesizlik” gibi kişilik
bozukluklarının genel kategorisi içinde ele alınmıştır (Kearney, 2005: 10).
Sosyal kaygı kavramını modern anlamda ilk kez tanımlayanlar, Đngiliz psikiyatrist ve davranış
terapistleri Mark ve Gelder’dir (1966) (McNeil, 2010: 7). Ancak DSM II, 1968’de sosyal
korkulara ilişkin spesifik bir tanımlama yapılmamış ve bu alandaki boşluk 1980’li yıllarda
DSM III ile giderilerek, sosyal kaygı kavramına kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir (Kearney,
2005: 11-12). Bu bağlamda kavramın yaygınlaşmaya başladığı yıllarda 1980’li yıllardır
(McNeil, 2010: 3).
Marks ve Gelber (1966) sosyal kaygıyı; restoranda yemek yerken, kadın veya erkekle
tanışırken, parti veya dansa giderken, el sıkışırken, vb. gibi kişinin toplumda odak noktası
haline geldiği durumlarda kendini utandıracak, küçük düşürecek korkusuna sahip olması
şeklinde tanımlamıştır (McNeil, 2010: 7). DSM IV (1994)’te ise kavram; kişi toplumdaki
diğer kişilerle karşılaştığı veya başkaları tarafından olası bir incelemeye maruz kaldığı ya da
sosyal yahut performans durumlarında kişide ortaya çıkan belirgin ve süreli korku hali olarak
ifade edilmiştir (Hope at all, 2000: 4, Freeth at all, 2013: 572).
Sosyal kaygı kavramı literatüre sıkça konu olmuş ve başka bilim insanlarınca da
tanımlanmaya çalışılmış bir kavramdır. Sosyal kaygı; kişinin toplumdaki diğer kişiler
tarafından olumsuz bir değerlendirmeye maruz kalabileceği endişesiyle sosyal durumlardan
kaçınması ve korkması olarak tanımlanabilir (Kashdan, 2007:349). Sosyal kaygı, kaygının
özel bir şekli olup, kişinin topluluk içinde iken karşılaşabileceği rahatsızlığı ifade etmektedir.
Sosyal kaygı genellikle incelenme endişesine ilişkin olup, kişinin bir topluluk içindeyken,
topluluktakiler tarafından kendi hakkında ne düşünüldüğünü düşünerek kaygılanmasıyla
ortaya çıkan bir duygu durumudur (Stain ve diğerleri, 2002: 6). Sosyal kaygılı kişilerin
birincil korkuları başkalarınca olumsuz değerlendirilmeleri korkusudur. Bu nedenle de sosyal
kaygılı kişiler toplumdaki diğer kişiler tarafından değerlendirilmeleri belirtilerine karşı
tetiktedirler ve bu kişiler başkalarının kendilerini ahmak, aptal, beceriksiz, zavallı vb., gibi
göründüklerini düşünürler (Webb at all; 2010: 612). Sosyal kaygılı kişiler başkalarının
yanındayken kendilerini utandıracak şekilde davranacakları korkusunu sürekli
yaşadıklarından, sosyal kaygılı kişilerin duygu durumlarının bozulması söz konusu
olabilmekte ve bu kişiler kendileri sürekli huzursuz ve gergin hissedebilmektedirler (Gümüş,
2007: 63).
Sosyal kaygının ileri boyutta olmasının kişiye yaşatacağı sonuçlar çok ağır olabilmektedir.
Yapılan araştırmalarda sosyal kaygısı yüksek olan kişilerin daha az arkadaş edinme eğilimi
içinde oldukları, mevcut arkadaşlarıyla seyrek görüşmeyi tercih ettikleri ve mevcut
arkadaşlıklarıyla ilişkilerinin düşük kalitede olduğu yönündeki bulgular ortaya konulmuştur
(Tian, 2011: 237). Diğer taraftan sosyal kaygının; bekâr, boşanmış, hiç romantik bir ilişki
yaşamamış, cinsel işlevsel bozuklukları olan, mesleki bozulmalar yaşayan, küçük sosyal
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ağlara sahip veya daha az sosyal desteği olan, yaşam kalitesi düşük, vb. kişilerde görülme
olasılığı ise daha muhtemeldir (Kashdan, 2007:349).
Kişi için çok güçlü ve en temel ihtiyaçlardan biri olan benlik saygısı (öz benlik); kişinin
kendine karşı hissettiği duygu durumudur (Branden, 1992: 8-9). Leory 1996 yılında
gerçekleştirdiği “ Self-Presentation, Impression, Management and Interpersonal Behavior”
çalışmasında benlik saygısını; benlik-değerinin, kendine güvenmenin veya kendini kabulün
kişisel ve bütünsel duyguların ifadesi olduğunu belirtmiştir (Akman ve Balat, 2004:176). Bu
bağlamda benlik saygısı kişinin, yaşama ve yaşam gerekliklerine uygun hareket ettiğine
ilişkin kanaatidir. Bir başka anlatımla, benlik saygısı; kişinin kendi yeteneklerine
güvenebileceğine, yaşamdaki bütün zorluklarla başa çıkabileceğine ve kendisini değerli görüp
hayatta mutlu olmasının hakkı olduğuna ilişkin inancıdır (Branden, 1992: 8-9; Coopersmith,
1967: 4-5).
Rosenberg’e göre (1965); kişinin, kendi benlik saygısına yaklaşımını, benlik saygısının
düşüklüğü / yüksekliği tayin etmektedir. Kişinin, kendisine karşı olumlu duygular beslemesi
halinde öz benlik saygısı yükselmekte, zıttı durumunda ise benlik saygısı düşmektedir.
Yüksek benlik saygılı kişiler; kendine güvenir kendisini değerli görür ve kendisine karşı
olumlu duygular hisseder. Yüksek benlik saygısına sahip kişilerde aidiyetlik ve güven
duygusu gelişmiş olup, bu kişiler kendilerini ve kendi dışındaki insanları değerli görürler.
Yüksek benlik saygılı kişiler kendilerine karşı hissettikleri güven duygusu ile hayattaki tüm
zorluklarla bahşedebileceklerine inanır ve hayatta başarılı olma eğilimi gösterirler (SOAR
Program, 2003: 2). Bu bağlamda kişinin benlik saygısının yüksek olması; kişinin kendini
yenileme, olumsuz durumlarda direnç gösterme ve baş edebilmesinde, zihinsel bağışıklık
sitemine olumlu yönde etkiye sahiptir. Kişinin benlik saygısının düşük olması halinde ise
yaşamın olumsuzluklarına karşı, kişinin direncini kırıcı yönde etki yaratmaktadır (Branden,
1992: 9). Kişinin benlik saygısının düşük olması, kendini etrafındakilere nazaran daha
değersiz görme duygusuna sahip olması ve kendini diğer kişilerden özgün biri olarak görme
duygusundan yoksul olduğu durumu ifade eder (Gümüş, 2007: 64).
Kişinin kendine karşı olumsuz duygular içinde olması (düşük benlik saygısı) ve bu olumsuz
duyguların giderek artması sosyal kaygı düzeyini yükseltmektedir (Sübaşı, 2007:3). Kişinin
sosyal bir sorunla karşı karşıya kalması halinde, bu olumsuz düşüncelerin etkisiyle söz
konusu durumla başa çıkmada yetersiz kalacağı, yaşanan ve yaşanacak sosyal problemlerde
kişide bu kısa döngünün tekrarlanacağı ileri sürülmektedir (Gümüş, 2007: 64).
Yalnızlığın literatürde çok sayıda kavramsal tanımına rastlanabilir (Cacioppa ve diğerleri,
2009:227-228). Basit bir biçimde toplumda fiziksel olarak tek başına olma durumu olarak
ifade edilir. Ya da daha kapsamlı bir tanımlama ile nitelik veya nicelik olarak (duygusal ve
sosyal yalnızlık biçiminde algılanabilir) bireyin sosyal ilişki ağlarının önemli ölçüde yetersiz
veya eksik olması durumu olarak tanımlanabilir (Perlman ve diğerleri, 1984:15).
Böyle bir tanımlama vurgulanması gereken üç temel niteliği bünyesinde barındırır (Perlman
ve diğerleri, 1984: 15-16). Birincisi, bireyin sosyal ilişkilerinde bir eksiklikten
kaynaklanmasıdır. Yalnızlık bireyin aktüel sosyal ilişkileri ile bireyin toplumsal iletişim için
ihtiyaç duyduğu sosyal ilişkiler arasındaki uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Đkinci olarak,
yalnızlık subjektif bir deneyimdir, objektif sosyal izolasyondan farklıdır. Yani insanlar
kalabalığın içinde de yalnız olabilir. Son olarak, kişisel gelişme dürtüsü sayılabilmesine
rağmen, rahatsızlık verici psikolojik bir durumdur.
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Yalnızlık bireyler arası ilişkilerin sosyal ihtiyaçları karşılamadığı, bireysel ihtiyaçları
gidermede başarısız olduğu ve toplumsal ödüllerde azalış olduğu durumlarda ortaya çıkar
(Schmitt ve diğerleri, 1985:485). Literatürde yalnızlığın kaynağı olarak yakın çevre veya
diğer insanlardan izolasyon, düşük eğitim düzeyi, düşük gelir düzeyi, bir yakının ölümü,
işsizlik, evli olmama, yaşadığı yeri değiştirme gibi pek çok neden ileri sürülmektedir. Ancak
bunların yanında kişinin kendine saygısının az olması (düşük özbenlik düzeyi), utangaçlık,
yabancılaşma hissi, fiziksel bir hastalık, depresyon gibi benlik ya da kişilik değişkenleri de
yalnızlıkla ilişkilendirilir.
Yalnız insanlar genellikle karamsar düşünce içindedir. Çoğunlukla utangaç olan insanlardır
ve hayattan daha az haz alırlar. Çok az arkadaşları vardır ve kendilerini arkadaşlarından farklı
görürler. Yalnız diye nitelendirilen insanların ayrıca duygusal bir ilişki yaşamadıkları da
kuvvetle muhtemeldir (Bednar, 2000:4-5). Toplumsal, duygusal ve yapısal pek çok değişken
ile arasında korelasyon kurulabilecek bir yaşantı olarak yalnızlığı, tüm bu farklı
göstergelerden yola çıkarak Schmitt ve Kurdek (1985:485-486) toplumsal izolasyon,
karamsar ruh hali ve sosyal beceri eksikliği olarak ile ilişkilendirmektedir.
Anderson ve Martin (1995:118-119) ‘küçük gruplar modeli’ de bu sonucu doğrular
niteliktedir. Yalnız olan bireylerin günlük eylemlerini takibe almış ve araştırma sonucunda
diğer bireylere nazaran daha izole yaşayanların daha zayıf sosyal beceriler sergilediği, ve
tartışmalarda diğer arkadaşlarına daha az duyarlı oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan
çalışmalar yalnız olan bireylerin sosyal ilişki kurmada güçlüklerle karşılaştığını ve hatta diğer
insanlarla olan ilişkilerinin çok az olduğunu ortaya koymaktadır.
Tüm bireyler için genelleştirilen bu niteliklerin yaş ve cinsiyete göre farklılaştığını
vurgulayan Schmitt ve Kurdek’e (1985:485) göre popüler inanışın aksine yaş yalnızlıkla
negatif ilişkilidir. Daha genç insanların toplumsal ilişkilerden beklentileri ve daha yüksek
standartları daha yalnız olmalarının nedeni olarak gösterilebilmektedir. Cinsiyet farklılıkları
ise yapılan çalışmalarda önemli bir değişkenlik göstermese de erkekler kadınlara nazaran
sosyal-duygusal yanları toplumsallaşmadığından daha çok yalnız yaşamaktadır.
2. YÖNTEM
Faktör analizi, psikoloji, pazarlama, iktisat ve politik bilimlerde sıklıkla başvurulan bir analiz
tekniğidir (Hardle & Simar, 2012: 307). Faktör analizinin teorik yapısı, daha çok matematik
yönü ağır basan psikolog F. Galton, C. Spearman, C. Burt, G.H.Tomson, K. Pearson, L.L.
Thurstone ve H.Hotelling gibi bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. Yakın zamanda
özellikle J.B.Carrol, H.F.Kaiser, J.O. Neahaus ve C.Wrigley’in önemli katkıları olmuştur.
Günümüzde ise, B.Frunchter, H.H.Harman ve R.J.Rummel faktör analizinin mimarları
arasında sayılmaktadır (Albayrak, 2006: 107).
Faktör analizinin temel amacı, çok sayıda değişken arasındaki ilişkileri daha az sayıda ve
gözlemlenemeyen faktör olarak adlandırılan büyüklükler olarak tanımlamaktır(Johnson &
Wichern, 2007: 481). Çok sayıdaki değişken veya olaylar arasındaki karmaşık, analiz
edilmesi mümkün olmayan ilişkilerin yapısını inceler. Faktör analizi, değişkenler arasındaki
ilişkinin kökenini analiz etmektedir (Albayrak, 2006: 109). Faktör analizinin amacını, p
değişkenli bir olayda birbirleriyle ilişkili değişkenleri bir araya getirerek az sayıda ancak
önemli yeni ilişkisiz değişken bulmak olarak açıklayabiliriz (Çokluk ve diğerleri, 2012: 185).
Faktör analizinin şematik gösterimi Şekil 1 ‘deki gibidir.
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Şekil 1: Faktör Analizinin Şematik Gösterimi
Faktör analizi Thompson’a göre üç temel amaçla kullanılabilir. Birincisi, bir ölçü ve onunla
ilgili skor anahtarı geliştirilirken faktör analizi skor geçerliliğinin değerlendirilmesinde
kullanılabilir. Đkinci olarak faktör analizi yapının doğasına bakılarak teori geliştirmek için
kullanılabilir. Üçüncü olarak faktör analizi faktör skorları arasındaki ilişkiyi özetlemek için
kullanılır (Thompson, 2004: 4). Faktör analizi dört temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, veri
setinin faktör analizi için uygunluğunun değerlendirilmesi, faktörlerin elde edilmesi,
faktörlerin rotasyonu ve faktörlerin isimlendirilmesi olarak ifade edilebilir(Kalaycı,
2008:321).
2.1.Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada, Sosyal Kaygı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, ve Coopersmith Benlik Saygısı
Envanteri kullanılmıştır.
Sosyal Kaygı Ölçeği (SKÖ): Ölçek, üniversite öğrencilerinin yaşadığı “sosyal kaygı” içerikli
sorunları belirlemek amacıyla oluşturulmuş ve öğrencilerin sosyal durumlara uygun
becerilerini ve bu durumlarda oluşabilecek kaygılarını ölçebilecek yapıda hazırlanmıştır.
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır.
UCLA Yalnızlık Ölçeği: Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen University
of California Los Angeles Yalnızlık Ölçeği’nin (UCLA), daha sonra Russel, Peplau ve
Cutrona (1980) tarafından tüm maddeleri tekrar gözden geçirilerek maddelerin yarısı olumlu,
yarısı olumsuz hale dönüştürülmüştür. Türkçe uyarlama çalışmaları Demir (1989) tarafından
yapılan ölçek 4’lü Likert tipi olup, puanlaması 1-Hiç yaşamam, 2-Nadiren yaşarım, 3-Bazen
yaşarım, 4-Sık sık yaşarım cevaplarına karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. Güvenirlik
çalışmaları test tekrarı yöntemi ile yapılmıştır. Güvenirlik katsayısı .94’tür.
Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği: Bu çalışmada öğrencilerin, benlik saygısı puanını
saptamada, Coopersmith (1986) tarafından geliştirilmiş olan, Turan ve Tufan (1987)
tarafından Türkçe'ye uyarlanan ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan ‘Coopersmith
Özsaygısı Ölçeği’ kullanılmıştır.25 maddeden oluşan bu ölçek, kişinin çeşitli alanlarda
kendisi hakkındaki tutumunu değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracıdır. Bu ölçek için
geçerli olan benlik saygısı kavramı; kişinin kendisi hakkında ve sürekliliği olan bir
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değerlendirme anlamında kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0.65
olarak hesaplanmıştır.
3. BULGULAR
Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin
sosyal kaygı, özsaygı ve yalnızlık düzeylerinin Faktör Analizi ile analiz edilmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 güz döneminde Uludağ
Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrencilerden
oluşmaktadır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 181 gönüllü öğrenciye anket
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programıyla analiz edilmiştir.
3.1. Demografik Özellikler
3.1.1. Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılım
Tablo 1’de görüldüğü gibi Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nde
öğrenim gören öğrencilerden ankete katılanların % 65’inin kız, % 35’ inin erkek olduğu
gözlenmiştir.
Tablo 1: Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet
Erkek
Kız
Toplam

N
63
117
180

%
0,35
0,65
1

Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden
ankete katılanların % 49’u 20 yaşında, % 41’i 21 yaşındadır. Öğrencilerin yaşlarına göre
dağılımı Şekil 2’deki gibidir.

Şekil 2: Yaşlarına Göre Yüzde Dağılımı
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3.1.2. Lisede Öğrenim Görülen Okul Türü
Ankete katılan öğrencilerin lisede öğrenim gördüğü okula göre dağılımı incelendiğinde büyük
çoğunluğunun (%97’ sinin) lisede devlet okulunda öğrenim gördüğü gözlenmiştir.

Şekil 3: Lisede Öğrenim Gördüğü Okula Göre Dağılım
3.1.3. Babanın Eğitim Durumu
Ankete katılan öğrencilerin baba eğitim durumu incelendiğinde; %37’sinin üniversite
mezunu, %35’inin okul mezunu olmadığı, %20’sinin lise mezunu, %8’ inin ise
ilkokul/ortaokul mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 4: Babanın Eğitim Durumu
3.1.4. Annenin Eğitim Durumu
Şekil 5 incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin anne eğitim durumunun; %50’sinin
ilkokul/ortaokul mezunu, %31’inin lise mezunu, %16’ sının üniversite mezunu, %2’sinin
Yüksek lisans/Doktora mezunu, %1’inin ise okul mezunu olmadığı tespit edilmiştir.

Şekil 5: Annenin Eğitim Durumu
3.1.5. Konaklama Yerlerine Göre Dağılım
Ankete katılan öğrencilerin konaklama yerlerine göre dağılımını incelendiğinde; %61’inin
özel yurtta konakladığı, %25’inin devlet yurdunda konakladığı, %7’sinin evde konakladığı,
%7’sinin ise diğer konaklama yerlerinde konakladığı gözlenmiştir.
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Şekil 6: Konaklama Yerlerine Göre Dağılım
3.1.6. Aile Gelir Durumuna Göre Dağılım
Şekil 7 incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin %68’inin ailesinin aylık gelir düzeyi 10013000 TL, %31’inin ailesinin aylık gelir düzeyi 1000 TL’den az, %1 ‘inin ise 3001-5000
TL’dir.

Şekil 7: Aile Gelir Durumuna Göre Dağılım
3.1.7. Anne-Baba Tutum Dağılımı
Öğrencilerin anne-baba tutumlarını incelemek için Şekil 7 ve Şekil 8 incelenebilir. Buna göre,
ankete katılan öğrencilerin %59’unun annesinin demokratik, %21’inin otoriter, %17’sinin ise
ilgisiz, %3’ünün tutarsız olduğu gözlenmiştir.

Şekil 8: Anne Tutumu
Ankete katılan öğrencilerin %59’unun babasının demokratik, %34’ünün ilgisiz, %5’inin ise
tutarsız, %3’ünün koruyucu, %3’ünün ise otoriter olduğu gözlenmiştir.

Şekil 9: Baba Tutumu
3.2. Faktör Analizi
Betimsel analizin ardından faktör analizine geçilebilir. Faktör analizi ile çalışma kapsamında
öğrencilerin sosyal kaygı, özsaygı ve yalnızlık düzeyleri daha az soru ile tanımlanabilecektir.
20
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Böylelikle ankette tanımlanan sorular sadeleştirilerek daha net sonuçlar elde edilebilmektedir.
Faktör analizi için öncelikle sorular arasında ikili korelasyonların hesaplanıp, sorular arasında
yüksek bir korelasyonun olmadığının görülmesi gerekmektedir. Yüksek bir korelasyonun
varlığı durumunda analize devam edilemez. Sosyal kaygıyı ölçmek amacıyla yapılan ankette
12 tane soru mevcuttur. Sorular SK şeklinde kısaltılmıştır ve elde edilen korelasyon matrisi
Tablo 2’deki gibidir:
Tablo 2: Sosyal Kaygı Sorularına Đlişkin Korelasyon Matrisi ve Anlamlılık Değerleri
SK1

SK2
-0,046

SK1

SK3

SK4

SK5

SK6

SK7

SK8

SK9

SK10

SK11

SK12

0,015

0,211

0,061

0,055

-0,031

0,165
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Tablodaki sonuçlar, ankette tanımlanan ve faktör analizine dâhil edilen sosyal kaygıya ilişkin
soruların hesaplanan ikişerli korelasyon katsayılarını ve bu katsayıların istatistiksel olarak
anlamlı olup olmadığını gösteren anlamlılık değerlerini göstermektedir. göstermektedir.
Hesaplanan korelasyon katsayılarına bakıldığında bu katsayıların hiçbiri bire yakın veya eşit
değildir. Eğer hesaplanan korelasyon katsayılarından bir tanesi bile bire yakın veya eşit
çıkmış olsaydı doğrusal bağıntı sorunu ile karşı karşıya kalınacaktı. Elde edilen diğer bir
sonuç da hesaplanan korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını
gösteren significance değerleridir. Đstatistikte sayısal bir büyüklüğün anlamlı olup olmadığının
test edilmesinde genellikle %1 veya %5 anlamlılık düzeyleri kullanılır. Tabloda verilen
signifance değerlerinin hepsi %1’den ve %5’ten küçük oldukları için, hesaplanan korelasyon
katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı oldukları söylenebilir. Sonuçta elde edilen
korelasyon katsayılarına göre sosyal kaygı sorularının arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin
varlığından söz edilemez ve faktör analizine devam edilebilir.
Anket 181 öğrenciye uygulanmıştır. Bu örneklem büyüklüğün, sosyal kaygıyı ölçmede
kullanılacak faktör analizi için yeterli olup olmadığının istatistiksel olarak test edilmesi
gerekmektedir. Yapılacak bu test KMO Bartlett testi olarak bilinir ve sonuçlar Tablo 3’teki
gibidir:
Tablo 3: KMO Bartlett’in Örneklem Büyüklüğü Testi
Hesaplanan Kaiser-Meyer-Olkin((KMO) Đstatistiği
Hesaplanan KMO Değerine ait Significance (Sig) Değeri

0,802
0,000

Tabloda verilen ve Kaisen-Mayer-Olkin tarafından geliştirilen bu testin sonucunda
hesaplanan değer 0,802’dir. Bu değer, 0,60’tan büyük olduğu için anket verileri ile faktör
analizinin yapılmasının oldukça uygun olduğu söylenebilir. Bu aşamadan sonra sosyal
kaygıya yönelik tanımlanan 12 sorunun, anketi açıklama yüzdelerine bakılmalıdır. Açıklama
yüzdesi düşük olan sorular, faktör analizine dâhil edilmeyecektir. Soruların açıklama
yüzdeleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir:
Tablo 4: Soruların Açıklama Yüzdeleri
SORULAR
SKÖ1
SKÖ2
SKÖ3
SKÖ4
SKÖ5
SKÖ6
SKÖ7
SKÖ8
SKÖ9
SKÖ10
SKÖ11
SKÖ12

AÇIKLAMA
YÜZDELERĐ
0,602
0,746
0,333
0,576
0,521
0,442
0,532
0,563
0,670
0,642
0,538
0,663
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Tablo 4’teki sonuçlar, ankette tanımlanan soruların öğrencilerdeki sosyal kaygıyı açıklamada
ne ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin 1. soru öğrencinin sorulan cevabını bilse
dahi cevaplamaktan çekinip çekinmeyeceğini anlamaya yöneliktir. Bu soruya verilen
cevaplar, öğrencinin sosyal kaygı düzeyinin yaklaşık %60,2’sini açıklamaktadır. Sosyal kaygı
düzeyinde en yüksek açıklama yüzdesi 2. Soruya aittir. Bu soruda öğrenciye birisiyle
konuşurken göz göze gelip gelmediği sorulmaktadır. Faktör analizinde, açıklama yüzdesi
0,50’nin altında olan sorular analizden çıkarılır. Bu sorular 3. ve 6. sorulardır. Açıklama
yüzdeleri tekrar hesaplandığında 4. Sorunun da yüzdesinin düşük olduğu görülmüş ve bu soru
da analizden çıkarılmıştır. Nihai olarak sosyal kaygıyı ölçmek amacıyla analize dâhil edilen
sorular ve açıklama yüzdeleri tablo 5’teki gibidir:
Tablo 5: Sosyal Kaygı Soruların Analizi Açıklama Yüzdeleri
SORULAR
SKÖ2
SKÖ8
SKÖ9
SKÖ10

AÇIKLAMA
YÜZDELERĐ
0,986
0,604
0,719
0,685

Tablo’daki sonuçlara bakıldığında analize katılan tüm değişkenlerin açıklama yüzdelerinin
0,50’nin üzerinde olması nedeniyle analize bu sorular dikkate alınarak devam edilebilir.
Ankette sosyal kaygı ile ilgili tanımlanan 12 sorunun, temelde kaç bileşen ile
özetlenebileceğini belirleyebilmek için, faktör analizine dâhil edilen her bir soru için
Eigenvalue değeri hesaplanır. Eigenvalue değeri 1’in üzerinde olan faktör sayısı tercih edilir.
Sonuçlara bakıldığında 1. faktörün analizi açıklama yüzdesi %49,598 iken 2. faktörün analizi
açıklama yüzdesi yaklaşık %25,256’dir. Sonuçlar aşağıdaki Tablo 6’da verildiği gibidir:
Tablo 6: Sosyal Kaygı Sorularına Đlişkin Faktör Analizi Sonucu
Bileşen
(Faktör) Sayısı
1
2
3
4

Eigenvalue Değeri
Toplam
Açıklama Kümülatif
Yüzdesi
Toplam
1,984
49,598
49,598
1,010
25,256
74,854
0,581
14,523
89,378
0,425
10,622
100,000

Faktör analizi devam ettirildiğinde ankette sosyal kaygı ile ilgili tanımlanan 12 sorunun
aslında 2 temel bileşen ile rahatlıkla analiz edilebileceği aşağıdaki sonuçtan görülmektedir:
Burada esas önemli olan, bu üç faktörün, ankette hangi soruları tanımladığının
belirlenmesidir. Hangi faktörlerin hangi soruları içerdiği de aşağıdaki tablodan görülebilir:
Tablo 7: Seçilen Sosyal Kaygı Sorularının Faktörler Đçindeki Açıklama Yüzdeleri

SKÖ2

Bileşenler (Faktörler)
1
2
-0,012
0,993
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SKÖ8
SKÖ9
SKÖ10

0,768
0,847
0,823

-0,120
0,032
0,093

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi, 1. faktör; 8., 9. ve 10. soruları, 2. faktör ise sadece 2.
soruyu içermektedir.
Sosyal kaygı soruları için yapılan faktör analizi, özsaygı ve yalnızlıkla ilgili sorular için de
yapılmıştır. Ankette, özsaygı ile ilgili 25 ve yalnızlık ölçeği ile ilgili 20 soru mevcuttur.
Sosyal kaygıyı ölçen sorulara uygulanan sürecin aynısı özsaygı ve yalnızlık ile ilgili sorulara
da uygulanmış, sorular arasında yüksek düzeyde bir korelasyonun var olmadığı tespit edilmiş
ve sosyal kaygı, özsaygı ve yalnızlık ile ilgili sorulara ilişkin sonuçlar Tablo 8’deki gibidir:
Tablo 8: Sosyal Kaygı, Özsaygı ve Yalnızlık Sorularına Đlişkin Faktör Analizi
Sonuçları

FAKTÖRLER
Faktör 1
Faktör 2

FAKTÖRLER
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9

FAKTÖRLER
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5

Sosyal Kaygı Sorularına Đlişkin Faktör Analizi Sonuçları
FAKTÖRLERĐN
AÇIKLAMA
ĐÇERDĐĞĐ
FAKTÖR ĐSĐMLERĐ
YÜZDESĐ
SORULAR
%53,55
Özgüven eksikliği hissetme
Soru 8,9,10
%46,45
Göz temasından kaçınma
Soru 2
Özsaygı Sorularına Đlişkin Faktör Analizi Sonuçları
FAKTÖRLERĐN
AÇIKLAMA
ĐÇERDĐĞĐ
FAKTÖR ĐSĐMLERĐ
YÜZDESĐ
SORULAR
15,412
Kararlarının kabul göreceğine inanma
Soru 4, 19
9,116
Öz değerde düşme
Soru 15
7,317
Çevreye bağlı özsaygıda değişme
Soru 20, 23
Sevilmediğine ya da kabul görmediğine
6,671
Soru 16
inanma
Çevrenin beklentilerini karşılamaya
6,123
Soru 10, 11
yönelik özsaygı
5,561
Öz kimliğe uygun davranabilme cesareti
Soru 12
5,127
Öz kimliğe sahip çıkma
Soru 13, 24
5,088
Kendine yetebilme
Soru 6
4,644
Dışarıdan olumlu algılandığına güven
Soru 5
Yalnızlık Sorularına Đlişkin Faktör Analizi Sonuçları
FAKTÖRLERĐN
AÇIKLAMA
ĐÇERDĐĞĐ
FAKTÖR ĐSĐMLERĐ
YÜZDESĐ
SORULAR
29,483
Đlişki kurmada rahatlık
Soru 8, 9, 15
8,816
Sosyal çevre edinme
Soru 6, 7, 11
8,407
Đzolasyon
Soru 14
7,840
Fiziksel yanlışlık
Soru 3,4
6,911
Samimi ilişki kurabilme
Soru 12
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4. SONUÇ
Çalışma kapsamında Uludağ Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine
uygulanan anketten elde edilen veriler ile öğrencilerin sosyal kaygı, yalnızlık ve özsaygı
düzeyleri değerlendirilmiş bununla birlikte sonuçlar hem betimsel hem de çıkarımsal olarak
analiz edilmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen demografik sonuçlara bakıldığında; öğrencilerin %97’sinin özel
okul mezunu olduğu, %37’sinin babasının lise mezunu ve %50’sinin annesinin ilköğretim
mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %61’i özel yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin
%68’inin ailesinin aylık geliri 1001-300 TL aralığındadır. Ankete katılan öğrencilerin %55’i
annelerinin demokratik, %59’u ise babalarının demokratik tutum sergilediğini belirtmiştir.
Buna göre eğitim düzeyleri düşük olan anne ve babaların demokratik tutumlara sahip olduğu
tespit edilmiştir. Demokratik tutuma sahip anne-baba çocuklarının sosyal kaygılarının yüksek
olduğu bununla birlikte özsaygılarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında ankete
katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun aileleri düşük gelir grubundadır. Bu da
öğrencilerdeki sosyal kaygı ve özsaygı düzeylerine ilişkin elde edilen sonuçları destekler
niteliktedir. Çünkü düşük gelirli aileler toplum içinde sosyal ilişkilerden kaçınma ve sosyal
etkileşim kaygısı gibi davranışları daha çok sergilemektedir.
Sosyal kaygı ile ilgili sorulara faktör analizi uygulandığında, soruların, özgüven eksikliği
hissetme ve göz temasından kaçınma başlıkları altında ele alınabildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %54’ünün özgüven eksikliği hissettiği ve yaklaşık
%46’sının da biriyle konuşurken göz temasından kaçındığı sonucu elde edilmiştir. Bu
sonuçlara göre ankete katılan öğrencilerin sosyal kaygı problemi yaşadıkları söylenebilir.
Özsaygı ile ilgili öğrencilere sorulan sorulara faktör analizi uygulandığında, öğrencilerin
özsaygı düzeylerinin belirlenmesine yönelik sorulan 13 sorunun temelde 9 faktörle
tanımlanabildiği görülmüştür. 13 soru ayrı ayrı analiz edilmek yerine analiz sonucunda elde
edilen ve isimlendirilen faktörler çalışma kapsamında yorumlanmıştır. Bu faktörler
incelendiğinde; ankete katılan öğrencilerin kararlarının kabul göreceğine inanmadıkları, kendi
beklentilerinden ziyade çevrenin beklentilerine ve tutumlarına yönelik davranmaya meyilli
oldukları söylenebilir. Özsaygı ile ilgili sorulan sorular, kararlarının kabul göreceğine inanma,
öz değerde düşme, çevreye bağlı özsaygıda düşme, sevilmediğine ya da kabul görmediğine
inanma, çevrenin beklentilerini karşılamaya yönelik özsaygı, öz kimliğe uygun davranabilme
cesareti, öz kimliğe sahip çıkma, kendine yetebilme, dışarıdan olumlu algılandığına güven
başlıkları altında toplanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %15’i kendi verdikleri
kararların kabul göreceğine inanmakta, %9’u kendi öz değerlerini önemsememekte, %7’si
sevilmediğine ya da kabul görmediğine inanmakta, %6’sı kendi beklentilerinden çok çevrenin
beklentilerine göre hareket etmekte, %6’sı kendi değer yargılarına uygun davrandığını
düşünmekte, %5’i öz kimliklerini benimseyerek sahip çıkmakta, %5’i kendi kendine
yetebildiğini düşünmekte ve %5’i de çevreden olumlu algılandığını düşünmektedir.
Yalnızlık ile ilgili ankete katılan öğrencilere sorulan sorular; ilişki kurmada rahatlık, sosyal
çevre edinme, izolasyon, fiziksel yanlışlık ve samimi ilişki kurabilme başlıkları altında
toplanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %29’u insanlarla ilişki kurmada herhangi
bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Yaklaşık %9’u iyi bir sosyal çevre edindiklerini
belirtmiştir. %8’i çevreden izole bir hayat sürdüklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin %7’si
kişilerle samimi ilişkiler kurmakta sıkıntı yaşamadıklarını dile getirmişlerdir.
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Çalışma kapsamında elde edilen veriler değerlendirildiğinde, ankete katılan öğrencilerin
sosyal kaygı düzeylerinin yüksek, özsaygı düzeylerinin yüksek ve yalnızlık düzeylerinin
düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
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AĞRI ĐLĐNDEKĐ GÖÇLERĐN YÖNLENDĐRĐLMESĐNDE KAMU YATIRIMLARI VE
YATIRIM TEŞVĐK BELGELERĐNĐN ÖNEMĐ
Hayrettin ŞAHĐN*

Öz:
“Kamu yatırımlarını ve yatırım teşvik belgelerini ülkeler, çeşitli sosyal ve ekonomik amaçlarını
gerçekleştirmek için kullanmaktadırlar. Bu sosyal amaçlardan en önemlisi göçlerin yönlendirilmesidir. Ağrı
ilinde göçlerin yönlendirilmesi için en fazla yatırım teşvik imkânı sunulmakta ve kamu yatırımları sürekli
artırılmaktadır. Bu araştırmada, 2000-2014 yılları arasında yapılan kamu yatırımları ve yatırım teşvik
imkânlarının göç ve göçün en önemli nedeni arasında yer alan istihdam-işsizlik, gelir azlığı, kentsel hizmetlerin
sınırlılığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Göç, istihdam, nüfus, kamu yatırımları ve yatırım teşvik
belgeleri için oluşturulan tabloların analizi sonucunda kamu yatırımları ve yatırım teşvik belgelerinin göçü
yönlendirme ve göçün nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çok sınırlı bir etkiye sahip olduğu ortaya
konulmuştur.”
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Göç, Đçgöç, Teşvik, Kamu Yatırımları

IMPORTANCE OF GOVERNMENT INVESTMENTS AND CERTIFICATES OF
INVESTMENT INCENTIVES ON AĞRI PROVĐNCE IN THE DIRECTING OF
IMMIGRATIONS
Abstract:
“In order to perform various social and economic goals, countries use government investments and
investments incentive certificates. to be directed of immigrations is the most important of these social objectives.
In the region of Ağrı, to be directed immigration, opportunity of investment incentives are more presented
and government investments are consistently increased. In this research, the effects of Government investments
which were made between 2000-2014 and opportunity of investment incentives over immigrations and its most
important reasons, which are employment-unemployment, low-income, and limitedness of urban services, were
assessed. After the analysis of tables created for population, migration, employment, public investment and
incentive certificates, it is proposed that public investment and incentive certificates have limited effects on
directing migration and abolishing the reason of migration.”
Key Words: Ağrı, Migration, Internal Migration, Incentive, Government Investment
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1. GĐRĐŞ
Tarih boyunca göç, kişilerin ve ailelerinin hayatlarını düzeltme fırsatları sunmaktadır. Zengin
ve fakir bölgelerin olması fakir bölgelerde yaşayan göçmenlerin motivasyonlarının artırmakta
ve fakir bölgelerden zengin bölgelere sürekli kaçışlar görülmektedir (Larrison ve diğ., 2010).
Uluslararası Göç Örgütü göç kavramını şöyle tarif etmektedir: “Uluslararası bir sınırı geçerek
veya devlet içerisinde yer değiştirmektir. Süresi, yapısı, nedeni ne olursa olsun insanların yer
değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış
kişiler ve ekonomik göçmenler dâhildir” (ĐOM, 2009). Birçok bilim adamı tarafından göçün
tanımı farklı şekillerde yapılmıştır. Ancak özetlemek gerekirse şöyle denilebilir; Göçler bazen
nüfus ile kaynaklar arasındaki dengenin sağlanması için kendiliğinden oluşan (Tümertekin,
1984) bazen de zorunlu olarak meydana gelen nüfus hareketlerdir. Göç nedenleri ise kabaca
üç şekilde tarif edilebilir. Bunlar; doğal afetlerin sebep olduğu göçler, insanın hemcinsi ile
olan mücadelesi sonucu yaşanan afetlerden dolayı göçler ve en sonuncusu da insanın kendi
yaşamını ve ailesinin yaşamını daha iyi bir seviyeye getirmek için yaptığı göçlerdir (Kapu ve
diğerleri, 2012).
Türkiye genelinde, 2012-2013 döneminde iç göç toplamda 2 534 279 kişidir.
Türkiye’de iç göç bazı yıllarda azalma olsa da sürekli artmaktadır. Diğer yandan 2000 yılı
verilerine göre Türkiye’ye yurt dışından 234 bin 111 kişi göç etmiştir. Bunlardan 103 bin 349
kişisi
kadın
olup
130
bin
762
si
erkeklerden
oluşmaktadır
(TÜĐK,
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, 05,07,2014). 1960’tan 2008 yılına kadar
Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise 4,5 milyon olduğu tahmin edilmektedir (Koç
Üniversitesi, 2009:2).
Türkiye genelinde 2001-2014/07 yılları arsında uygulanan yatırım teşvik belgeleri sayısı
yabancı sermayede 2.632 iken yerli sermayede 43.084’dır. Yatırım teşvik miktarı ise yapancı
sermaye de 80.593 milyon iken yerli sermaye 378.316 milyondur. Teşvikin doğrudan
istihdama katkısı yabancı sermayede 255.407 iken yerli sermaye de 1.565.318’dir (Ekonomi
Bakanlığı, 2014). Diğer taraftan 2000-2012 yılları arası Türkiye genelinde kamu yatırımları
toplamı 291.669.422 bin Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Tüm ülkelerde birbirine yakın amaçlarla uygulanan ve temelde ise ülkedeki ekonomik ve
sosyal sorunların giderilmesini hedef alan yatırım teşvikleri ve kamu yatırımları kamunun
piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerindendir (Çolakoğlu, 2012:4). ABD,
AB ülkeleri içerisinde özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, Çin ve Brezilya önemli derecede
yatırım teşvikleri sunmaktadır (Eser, 2011:52). Her ülkenin kendine has yatırım teşvik sistemi
bulunmaktadır. Yatırım teşvikleri gelişen ülkelerde daha çok görülmektedir. Çin, Brezilya ve
Doğu Avrupa ülkeleri yatırımları çekmek için aralarında yarışmaktadırlar.
Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşviklerinin amaçları sosyal ve ekonomik olarak ikiye
ayrılmıştır. Göç, altyapı, işsizlik ve doğal afetler sosyal amaçlar olarak sıralanmış, ekonomik
amaçlar olarak da, ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme gösterilmiştir (Çolakoğlu, 2012:5).
Göçün sebepleri irdelendiğinde, kamu yatırımları ve yatırım teşvik uygulamalarının ekonomik
ve sosyal amaçlar ile örtüştüğü görülmektedir Göçün istihdam ve gelir durumuyla, istihdam
ve gelir durumunun kamu yatırımları ve yatırım teşvikleriyle arasında çok yakın bir ilişkisi
29

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

olduğu açıktır. Kamu yatırımları ve yatırım teşvikleri her il için yeni istihdam alanı ve yeni
fırsatlar demektir. Hem kamu yatırımı ile yapılan faaliyetler sırasında istihdam oluşturulurken
hem de kamu yatırımları yapıldıktan sonra istihdam farklı şekilde devam etmektedir. Mesela:
Bir okul yapıldığı zaman okul inşaatında çalışanlar istihdam edilmektedir. Bitirildikten sonra
da öğretmenler ve diğer çalışanların istihdamı sürekli olmaktadır. Yatırım teşvikleri sonucu
işyeri açılması ile de aynı sonuç veya daha fazlası elde edilir. Çünkü kamu yatırımları genelde
üretim odaklı olmazken yatırım teşvikleri üretim odaklıdır. Đstihdam ve ekonomik iyileştirme
açısından kamu yatırımlarından daha etkili olduğu söylenebilir.
Araştırmanın amacı Ağrı ili için yapılan yatırım teşviki ve kamu yatırımlarının göçün önemli
itici faktörlerinden olan istihdam azlığı ve işsizliğe olumlu katkılarının olup olmadığını
araştırmaktır. Bu çerçevede şu iki hipoteze dayanak aranmaktadır.
-Ağrı ilinde kamu yatırımlarının ve yatırım teşvik belgelerinin istihdamın artmasına ve göçün
azalmasına olumlu katkısı sınırlıdır.
-Ağrı ilinde Kamu yatırımları ve yatırım teşvikleri ile kırdan kente göç teşvik edilmektedir.
Bu hipotezi sağlamlaştırmak için ulaşılabildiği kadarıyla kamu yatırımları ve yatırım teşvik
belgeleri, istihdam ve göç verilerine ulaşılmış, veriler arasında analizler yapılarak
yorumlanmıştır. Göç verilerinin 2008 yılına kadarki kısmında kısıtlılıklar bulunmaktadır.
Mesela, 1990 ve 2008 yılları arasında toplam üç veri bulunmaktadır. Bu veriler 1990, 2000
nüfus sayımı ile 2008 yılındaki adrese dayalı nüfus sayımından oluşmaktadır. Diğer taraftan
yatırım teşvikleri ve kamu yatırımları ile ilgili veriler de sınırlıdır. Elde edilen kamu yatırım
verileri 2000-2012, yatırım teşvik verileri ise 2001-31.07.2014 yılları arasını kapsamaktadır.
Ancak yatırım teşviklerinin ve kamu yatırımlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
beri devam ettiği bilinmektedir.
1.2.

Ağrı Đlinde Đç Göç

Ağrı ili sürekli göç veren bir ildir. Öyle ki 1965 yılında Ağrı ilinin nüfusu 246.961 iken
Türkiye’nin nüfusu 31.391.421’dir. 1965 yılında Ağrı ili Türkiye nüfusunun %0,78 ini
oluştururken 2000 yılında %0,77’sini oluşturmaktadır. 2013 yılında ise Ağrı ilinde doğum
oranlarının Türkiye genelinden yüksek olmasına rağmen Ağrı ilinin Türkiye nüfusuna oranı
%0,71’e gerilemiştir. Diğer yandan her yıl artarak devam eden Ağrı ili nüfusu 2012 yılından
sonra gerilmeye başlamıştır. 2012 yılı nüfusu 2011 yılından 2013 yılı nüfusu ise 2012
yılından daha düşüktür
(TÜĐK, http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul,
05,07,2014).
Tablo-1: Türkiye ve Ağrı Đlinde Doğum Sayıları, Oranları ve Ağrı’nın TR Nüfusuna
Oranı
Ağrı
Doğum
Doğum
Sayısının
Yıllar
Nüfusu
Sayısı
Nüfusa
Oranı

Türkiye
Doğum
Sayısı

TRA21/TR

Nüfusu

Doğum
Sayısının
Nüfusa
Oranı

Ağrı
Nüfusunun
TR’ye Oranı
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

16258
16582
16644
17310
16560
15103
15684

551177
552404
555479
542022
537665
532180
530879

0,029497
0,030018
0,029963
0,031936
0,0308
0,028379
0,029543

1283062
1279864
1241412
1255937
1263289
1294227
1289016

76667864
75627384
74724269
73722988
72561312
71517100
70586256

0,016735
0,016923
0,016613
0,017036
0,01741
0,018097
0,018262

0,007189
0,007304
0,007434
0,007352
0,00741
0,007441
0,007521

Kaynak: TÜĐK. Doğum Đstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/demografiapp/dogum.zul,
07,07,2014.

Ağrı ilinde doğum oranları sabit sayılabilir. Çünkü ara sıra dalgalanma olsa da 2007 yılı ile
2013 yıllarında yani verilerin ilk yılı ile son yılı arasındaki fark çok düşüktür ve diğer yandan
diğer yılların oranları da bu yıllara yakındır. Ancak Türkiye genelinde sürekli bir azalış
olduğu çok açıktır. Bu durum bölgeden çok sayıda göç eden bulunduğunu açıklamaya
yardımcı olabilir.
TRA2 Bölgesi için Kapu’nun (2012) koordinatörlüğünde yapılan araştırmaya göre “1970 ve
1990 arasında çok yoğun bir göç yaşandığı mülakatlarla ortaya konulmuştur”. Bu araştırmada
göç nedenlerinin birincisi ekonomiktir; yani işsizlik ve gelir azlığından kaynaklanmaktadır.
Diğer önemli nedenler sırasıyla; eğitimin ve sosyal yaşamın yetersizliği, akrabaların göç
etmesi ve akrabalarından gelen olumlu bilgiler ile sağlık hizmetlerinin az olmasıdır.
Bir araştırmacı “1970’lerdeki sağ-sol çatışması ve 1990’lardaki terör sorunu” göçlerin
tetikleyicisi olmuştur derken (Kapu ve diğerleri, 2012). Yapılan başka bir araştırmaya göre ise
TRA2 deki göçlerin asıl nedeninin güvenlik olmadığı ortaya konulmuştur. 1995-2000 yılları
verilerine göre güvenlik nedeni ile en çok göç eden 10 il arasına Ağrı ili girmemiştir. Diğer
yandan en fazla güvenlik nedeni ile göç veren il Đstanbul’dur. Đstanbul’u Diyarbakır takip
etmektedir. Diyarbakır’da 1995-2000 yılları arasında göç edenlerin nüfusa oranı % 2,32 ve
güvelik nedeni ile göç edenlerin göç edenlere oranı ise %7,92’dir (Kocaman, 2008:54-57).
Tablo-2: Doğum Yeri ve Đkamet Yeri Ağrı Đli Olanlara Đlişkin Veriler
Doğum ve Yaşam Yerine
Göre Tasnif
Ağrı Nüfusuna Kayıtlı Olup
Ağrı’da Yaşayanlar
Ağrı Dışında Nüfusa Kayıtlı
Olup Ağrı’da Yaşayanlar
Ağrı Nüfusuna Kayıtlı Olup
Ağrı Dışında Yaşayanlar

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

509.176 508.518 509.021 506.083 501.011 496.104 491.776
41335

43227

46073

35742

36453

36052

39055

525831

501834

475828

453632

431329

411431

392683

Kaynak: TÜĐK. Göç Verileri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, 05,07,2014.
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Yukarıdaki tabloda Ağrı nüfusuna kayıtlı olup başka ilde yaşayanların Ağrı ilinde yaşayıp
Ağrı nüfusuna kayıtlı olanlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Dışardan Ağrı iline çok
fazla göç gelmediği rakamlara bakılarak söylenebilir. Ağrı iline göç edenler genelde çevre
illerdendir. Bu kişilerin memur ve öğrenci olmaları Ağrı’yı tercih etmelerinde büyük bir
etkendir. Üniversitedeki öğrencilerin ve memurların memleketlerine yakın yerlerden geldiği
ya da ağ ilişkilerine sahip olduğu üniversite kurumunda tespit edilmiştir.
Ağrı
üniversitesinde, ailesi Ağrı’dan göç edenlerin göç ettikleri yerden ağ ilişkileri nedeni ile ağrı
üniversitesini tercih ettiği görülmüştür.
Tablo-3: Ağrı Nüfusuna Kayıtlı Olup Başka Şehirde Yaşayanların Sayısı (Đlk Beş Đl)
Yaşanılan
Şehir
Đstanbul
Đzmir
Kocaeli
Bursa
Ankara

2013
156.992
70.022
40.906
25.915
23.003

2012
148.290
67.507
38.886
24.449
21.553

TÜĐK.

ADNKS

Kaynak:
05,07,2014.

2011
139.485
65.743
37.422
22.849
19.806

2010
131.230
64.188
36.022
21.082
18.102

Verileri.

2009
124.368
61.372
34.381
19.498
16.640

2008
117.157
58.843
32.950
18.377
15.769

2007
109.687
55.643
30.903
16.225
14.373

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul,

Ağrı ili nüfusuna kayıtlı olup Ağrı dışındaki bir ilde yaşayanlar en fazla Đstanbul’da ikamet
etmektedir. Göç sıralamasında da Đstanbul en başta bulunmaktadır. Ağrı 2007-2013 yılları
arasında en çok Đstanbul’dan göç almaktadır.
Tablo-4: Ağrı Đlinin En Çok Göç Verdiği 10 Đl
2012-13

Đller
Đstanbul
Đzmir
Ankara
Bursa
Van
Kocaeli
Iğdır
Aydın
Eskişehir
Erzurum
Ağrı’nın Verdiği
Toplam Göç
Ağrı’nın Aldığı
Toplam Göç

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

Toplam

7404
1871
2376
1382
1133
1187
614
520
592
439

7176
1884
2002
1428
1277
1070
874
554
492
600

6239
1816
1914
1325
1107
972
856
494
498
436

5968
1800
1599
1178
849
1059
750
441
428
515

6237
2072
1623
943
1126
991
603
539
288
416

7105
2460
2078
1611
1107
1242
327
736
528
304

40129
11903
11592
7867
6599
6521
4024
3284
2826
2710

28477

27984

25182

22966

22613

27450

154672

14725

12856

15508

14950

12115

12195

82349

Kaynak: TÜĐK. Göç Verileri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, 11,07,2014.
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Ağrı’dan Đstanbul’a olan göçler kriz döneminde azaldığı sonraki yıllarda tekrar arttığı
görülmektedir. Büyükşehirlerin göç açısından doygunluğa ulaşması, iş olanaklarının azalması
göçleri azaltabilir. Bu durum kriz yıllarında kendisini iyice gösterir. Küresel krizlerden en çok
büyükşehirlerin etkilenme olasılığı olduğu için büyükşehirlerde iş olanakları azalır ve bu da
göç alma potansiyelini düşürür.
SERKA Kalkınma Ajansı’nın proje desteği ile yapılan araştırmaya göre Ağrı ili başta Đstanbul
olmak üzere genel olarak büyükşehirlere göç vermektedir. Đstanbul’u sırasıyla Ankara, Đzmir,
Kocaeli ve Bursa izlemektedir. Bu illerin yanı sıra Erzurum ve Van gibi çevredeki illere de
göç vermektedir (Kapu ve diğerleri, 2012:25).
Ağrı ilinde göç edenler arasında kırsal alandan göç edenler şehirden göç edenlerden daha az
görünmektedir. Ancak aşağıdaki tabloya bakıldığında kırsal alanda sürekli bir azalma
görülürken şehir nüfuslarında sabitlik veya da artış görülmektedir. Bu durum kırdan
gelenlerin geriye dönmedikleri anlamına gelebilir. Diğer taraftan kentten kente göç edenler ise
daha mobil olduğu söylenebilir. Çünkü bir yandan kent nüfusları azalmamakta diğer yandan
ise kentten kente göçler kırdan kente olan göçten daha fazla olmaktadır.
Tablo-5: Ağrı Đlinde Đkamet Edenlerin Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus Dağılımı
Yıllar

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
1990
1985
1980
1975
1970
1965

Đl/Đlçe Merkezleri
Belde/Köyler
Toplam Erkek
Kadın
Toplam Erkek
Kadın
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
294705 154386 140319
256472 131775 124697
292525 154071 138454
259879 133419 126460
290904 155454 135450
264575 135886 128689
275785 144536 131249
266237 135982 130255
269147 142793 126354
268518 137207 131311
265714 139932 125782
266466 136576 129890
282361 147850 134511
248518 127393 121125
Genel Nüfus Sayımları
252309 138049 114260
276435 135846 140589
158758
86687
72071
278335 134640 143695
141852
81507
60345
279279 136981 142298
108414
63355
45059
259595 129958 129637
92386
55427
36959
237815 121249 116566
72573
43068
29505
217738 109185 108553
53420
31937
21483
193541
98459
95082

Kaynak:
15,07,2014.

TÜĐK.

ADNKS

Verileri.

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul,

Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı üzere, Ağrı ili nüfusu sürekli şehirleşme eğilimindedir.
Köylerin nüfusu azalırken şehirlerin nüfusu artmaktadır. Köyden şehre şehirden diğer bir
şehre göç söz konusu olabilmektedir. Bu durumu kademeli göç kavramı ile açıklayabiliriz.
33

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Uzak yerlere göç etme riskini almak istemeyen kişiler en yakın ilçeye oradan da ile veya
büyükşehre göç edebilmektedirler. Herkes için bu durum aynı olmayabilir. Bazı kişiler direk
uzak, büyük şehirlere göç ederken bazıları en yakın şehre göç edebilmektedir. Kişilerin
köyden şehre veya şehirden şehre göç etmelerinde kamu yatırımlarının ve yatırım teşvik
belgelerinin etkisi olabilir. Çünkü kamu yatırımları ve yatırım teşvik belgeleri genelde şehir
merkezlerinde karşılık bulmaktadır. Ayrıca merkez-çevre göç kuramı açısından tabloya
bakıldığında ucuz işgücü oluşturmak için kişilerin şehre veya büyükşehir etrafına toplandığı
söylenebilir.
1.3.

Ağrı Đlinde Yatırım Teşvik Belgeleri ve Kamu Yatırım Tahsisleri

Hükümetler bir taraftan göçün getirmiş olduğu altyapı yetersizliği, işsizlik, güvenlik gibi
sorunlar için kamu yatırımı ayırırken diğer taraftan da göçmenlerin göç etmemeleri için kamu
yatırımı ve yatırım teşvikleri üzerinde durmaktadırlar (Jandl, 2007). Kamu yatırımları ve
yatırım teşviklerinin göç alan yerlere yapılması şehirlerin daha düzenli kurulmasını ve
yatırımların verimli olmasını sağlayabilir. Mesela Đstanbul’da yapılan bir yolu bin kişi
kullanırken bu yolun Ağrı’da yapılması durumunda yüz kişi kullanabilir. Sonraki diğerine
göre daha verimsiz görünebilir. Diğer yandan göç eden bölgeye kamu yatırımlarının ve
yatırım teşvik belgelerinin verilmesi göçün gelmesini önleyebilir. Büyükşehirlerde büyük
yatırımlara gerek kalmayabilir. Mesela; Đstanbul’da yer altından yolların yapılması denizlerin
üzerinden ve altından köprülerin geçirilmesi büyük maliyettir. Bu maliyetler ile çok göç veren
birçok ilde göçe sebep olan kamu hizmetleri ve altyapı yetersizlikleri giderilebilir. Bu
görüşlerin her ikisi de hükümetler tarafından cevap bulmuş olmalı ki her iki yönde de
çalışmalar mevcuttur. Kamu yatırımları genelde insanların çokluğuna göre yapılırken yatırım
teşvikleri göç veren, geri kalan bölgelere uygulanmaktadır. Yani az nüfuslu, ekonomik
anlamda geri kalmış bölgelere daha çok yatırım teşviki verilmektedir. Her ne kadar net göç
oranları yüksek (artı yönde) büyük illerde kamu yatırımları net göç oranları düşük (eksi
yönde) bölgelere göre daha yüksek görülse de kişi başı kamu yatırımları net göç oranlarının
düşük olduğu yerlerde daha yüksek görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Yani
Đstanbul’da kişi başı kamu yatırımları Ağrı ilinden az olmasına rağmen tümden bakıldığında
Đstanbul’daki kamu yatırımları Ağrı’dan çok yüksektir.
Yatırım teşvikler il il ayrıldığı gibi bölgesel olarak ta farklılıklar göstermektedir. 2004 yılında
çıkarılan teşvik yasası ile yatırım teşvikleri ile ilgili 4 ayrı ana bölge oluşturulurken 2012
yılında yeni yatırım teşvik sistemi ile 6 ayrı kısma ayrılmıştır. Her yatırım teşvik yasası ile de
değişik teşvikler verilmektedir. 2012 yılındaki yatırım teşvik sistemine göre bölgede en az
500 bin TL tutarında sabit yatırım (bina, arsa, makine vb.) yapıldığında;
• Kurumlar/Gelir Vergisi Đndirimi
• Sigorta Primi Đşveren Hissesi Desteği
• Sigorta Primi Đşçi Hissesi Desteği (sadece 6. Bölge için geçerli)
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. Bölge için geçerli)
• Yatırım Yeri Tahsisi
• Kredi Faiz Desteği
• KDV Đstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanılabilmektedir.
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Tablo-6: Bölgesel Yatırım Teşvik Araçları ve Uygulaması
1.
2.
3.
Bölgesel Yatırım Teşvik Araçları
Bölge Bölge Bölg
KDV Đstisnası
Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Var Var Var
OSB d 15
20
25
Vergi Đndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)
OSB i 20
25
30
Sigorta Pirim Đşveren Hissesi Destek
OSB d 2 yıl 3 yıl 5 yıl
Süresi
OSB i 3 yıl 5 yıl 6 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
Var Var Var
Faiz Desteği
Yok Yok Var
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Yok Yok Yok
Sigorta Pirimi Đşçi Hissesi Destek Süresi
Yok Yok Yok

4.
Bölge
Var
Var
30
40
6 yıl
7 yıl
Var
Var
Yok
Yok

5.
Bölge
Var
Var
40
50
7 yıl
10 yıl
Var
Var
Yok
Yok

6.
Bölge
Var
Var
50
55
10 yıl
12 yıl
Var
Var
10 yıl
10 yıl

Kaynak: Iğdır Valiliği, 2013.

Tablodan da anlaşılacağı gibi en çok yatırım teşviki altıncı bölgeye verilmektedir ve Ağrı ili
altıncı bölgede bulunmaktadır. Yatırım teşviklerinin uygulama biçimi, kullanılan enstrümanlar ve
yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması,
teşvikleri ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir (Çolakoğlu,
2012:4). Kalkınmak, gelişmek, nüfusunu yönlendirmek, göçleri kontrol altına almak, istihdamı
artırmak, eğitim seviyesini yükseltmek isteyen ülke, çeşitli kamu yatırımları ve yatırım teşviklerine
büyük önem vermektedir.

Yatırım teşviklerine başvurmanın asıl nedeni, piyasa aksaklıklarının giderilmesine yöneliktir
(Eser, 2011:11). Bazı bölgeler konum itibari ile diğer bölgelerden öndedir ve bu durum geri
kalmış bölgelerin aleyhine işlemektedir. Bu adaletsizliği gidermek, göçleri yönlendirmek,
istihdamı artırmak için geri kalan bölgelere yatırım teşvikleri uygulanmaktadır.
Teşvikler, teşvik edilen ekonomik faaliyetin salt girişimciye değil tüm ekonomik ve sosyal
fayda nedeniyle kullanılmaktadır
(Eser, 2011:10). Bu teşvik ve yatırımlar, göçün
yönlendirilmesini sağlamakta yani göçün sebeplerinden olan işsizlik ve gelir azlığını
önleyerek olumlu katkıda bulunmaktadır.
Her ne kadar teşvik nedeniyle oluşan nitelikli elemanlar daha sonra teşvik verilen yeri terk
edip kendisi için daha fazla kazancın olduğu yerlere göç etse de sonuçta o kişinin kazancına
olumlu katkı sağlamış, diğer taraftan nitelikli elemana ihtiyaç duyan yerlere eleman sağlamış
olmaktadır. Kişinin niteliksiz şekilde göç etmektense nitelikli göç etmesi hem toplum için
hem de kişinin kendisi için faydalıdır.
Sosyal kazançlarının yanında Ar-Ge kapasitelerinin artırılması bunun sonucunda yeni
teknolojilerin elde edilmesi, uluslararası boyutta rekabet gücü kazanmak da şirketler ve
bölgelerin gelişmesi açısından önemlidir.
Uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte teşviklere yenilikler eklenmiş bir yandan yabancı
sermayenin gelmesine yönelik teşvikler uygulanırken diğer yandan da bölge için uygun
üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırımlar hız kazanmıştır. Yani teşviklerin beraberinde
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altyapı çalışmaları da devam etmektedir. Kamu yatırımlarının teşviklerle beraber artması
bunun göstergesidir.
Türkiye’de uygulanan çeşitli teşvik sistemleri mevcuttur. Bunlar; genel, stratejik, büyük
ölçekli ve bölgesel yatırım teşvikleridir. Bunlar dışında KOSGEB, ĐŞKUR, kalkınma
ajansları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu tarafından da değişik teşvikler sunulmaktadır. Bu teşvik sistemlerinin her birinin
şartları ve düzenlemeleri ayrı ayrıdır. Ekonomi bakanlığından alınan veriler doğrultusunda
oluşturulan Ağrı ili yatırım teşvik belgeleri tablosu; genel, stratejik, büyük ölçekli ve bölgesel
yatırım teşvik belgelerinden meydana gelmektedir.
Tablo-7: Ağrı Đlinde Yatırım Teşvik Belgelerinin ve Kamu Yatırım Tahsislerinin
Yıllara Göre Dağılımı
Yatırım Teşvik Belgeleri*
Yıllar

Kamu
Yatırım
Belge Yatırım Miktarı Đstihdam Tahsisleri
Adedi (Milyon)
Sayısı
(bin)**

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014/07

4
2
3
3
4
3
6
4
7
16
19
17
15
14

Toplam 117

555
10
3
2
4
4
22
6
13
38
75
76
69
58

40
10
50
210
20
58
218
30
126
469
303
1708
585
212

21569
43091
24287
17998
43573
51110
61711
44113
86999
121808
280023
268942
-

935

4039

1065224

Kaynak: *Ekonomi Bakanlığı. 2014. **Kalkınma Bakanlığı. 2014.

Yatırım teşvik belgelerinin sayısı, yatırım miktarı ve istihdam verilerine bakıldığında sert iniş
çıkışların olduğu görülür. Ancak ilk beş yıl ile son beş yıl arasında olumlu derecede artış
olduğu söylenebilir. Kamu yatırım tahsisleri içinde durum benzerdir. Bazı yıllar azalırken bazı
yıllar artmıştır. Ancak kamu yatırım tahsislerinde ilk yıl ile son yıl arasında nerede ise 10 kat
olumlu yönde fark bulunmaktadır.
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2012 32.560 153 930 39.225
2011 31.879 4.656 911 7
29.148
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 2014.

Toplam

Diğer Kamu
Hizmetleri

Sağlık

Eğitim

Konut

Turizm

Ulaştırma ve
Haberleşme

Enerji

Đmalat

Madencilik

Tarım

Yıllar

Tablo-8: Ağrı ilinde 2011 ve 2012 Yıllarında Yapılan Kamu Yatırımlarının Sektörlere
Göre Dağılımı (bin)

50 80.894 51.351 8.100 55.679 268942
100 124.449 57.366 4.070 27.437 280023

Yukarda belirtilen yıllarda kamu yatırımlarında Ağrı ilinde en fazla konuta önem verilmiştir.
Aynı yıllarda konut yatırımları ülke genelinde hız kazanmıştır. Bunun yansıması da kamu
yatırımlarında bariz bir şekilde görülmektedir. Ağrı ilinde “Son yıllarda yapılan lojman ve
afet konutları ile TOKĐ’nin gerçekleştirdiği toplu konut projelerinin yanı sıra özel sektörün de
bu alandaki yatırımları dikkat çekmektedir” (Tutar ve diğerleri, 2012:53). Konut sektörünü
sırası ile eğitim, ulaştırma-haberleşme ve tarım izlemektedir. Bu yatırımlar sektörel sıralama
bakımından dönem dönem değişme durumundadır. Çünkü bütçeden belirli miktarda yatırım
gelmekte ve bu yatırım önemli olarak görülen sektörlere kanalize edilmektedir. Mesela; 2014
yılında inşa halinde olan şehir hastanesi tamamlandığında o yıl tahmini olarak en yüksek
kamu yatırımı sağlık için söz konusu olabilir oysaki yukarıdaki tabloda sağlık sektörünün payı
oldukça düşük görülmektedir.
Đkinci sırada eğitim bulunmaktadır. Okullaşma oranlarını yüksek tutmak ve 12 yıl zorunlu
eğitim vermek, eğitim alanında birçok yatırım yapılması ile olanaklı hale geleceğinden bu
yöndeki yatırımlar birkaç yıl artarak devam edebilir. Türkiye’de kamu yatırımlarında en
yüksek payı son iki yıldır ulaştırma ve haberleşme sektörü almaktadır. Ulaştırma ve
haberleşme sektörü ülkede en büyük kamu yatırımına sahipken bu bölgede üçüncü sırada yer
almaktadır. Ülke genelinde, hükümet politikası olarak ulaşıma büyük önem verilmesinden
kaynaklanmaktadır.
Ağrı ilinde, çalışanların çoğunun tarım sektöründe olması ve tarım sektörünün bölge
ekonomisi için önemli görünmesi tarıma yönelik kamu yatırımlarını çoğaltmaktadır. Tarım
sektörü ülke genelinde en çok kamu yatırımı alan üçüncü sektör iken bu bölgede dördüncü
sıradadır. Diğer taraftan bu bölgede tarım sektöründe çalışanlar da sürekli azalmaktadır, ancak
hala çalışanların büyük bölümünü kapsamaktadır. Bu bölgede tarım, hayvancılığa
(Hayvancılık sektör olarak tarımın içerisindedir) yönelik yapılmaktadır. Hayvanları beslemek
için ot, arpa, yulaf vb. ürünler üretilmektedir. Aynı zamanda şeker fabrikaları için şeker
pancarı, temel besin kaynağı olarak ta buğday üretimi gerçekleştirilmektedir.
1.4.

Kamu Yatırımı ve Yatırım Teşviklerinin Göçün Đtici ve Đletici Etkenlerine
Tesiri

Göçün itici faktörlerinin azaltılması kamu yatırımları ve teşviklerinin asıl amaçları arasında
yer aldığından bu başlık altında bu faktörlerde ne gibi değişiklikler olduğu araştırılmaya
çalışılmıştır. Đtici faktörler olan topraksızlık ve tarımda makineleşme, güvenlik sorunları,
düşük gelir, istihdam azlığı ve kentsel hizmetler ayrı ayrı Ağrı ili özelinde değerlendirilmiştir.
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Đletici faktörler göçün oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Đletici faktörlerden kasıt hava, kara,
deniz ulaşımı ile medya, telefon vb.dir. Bu faktörler göçü önemli derecede etkilediği
söylenebilir. Bir yandan itici faktörler giderilemezken diğer yandan iletici faktörlerin
gelişmesi göçün artmasına sebebiyet verebilir.
Ağrı ili için itici faktörler olan topraksızlık, tarımda makineleşme, düşük gelir, istihdam azlığı
ve kentsel hizmetlerde Türkiye geneli düşünüldüğünde en düşük seviyede olduğu TÜĐK
verilerinden anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan iletici faktörler açısından çok geri olduğu söylenemez karayolu özellikle çok
gelişmiştir ve hava limanı da hizmete girmiştir. Diğer yandan tv., telefon, internet vb.
haberleşme araçlarına ulaşım oldukça kolaylaşmıştır. Đletici etkenlerin gelişmesi itici
faktörlerin giderilmesinden daha ileri seviyede olduğu söylenebilir.
Yatırım teşvikleri ve kamu yatırımları göçleri, şehirden şehre olmasından daha çok kırdan
şehre etkileyebilir. Göç edenlerin birçoğunun göç etme süreçleri izlendiğinde önce kırdan
şehre göç etmekte daha sonra şehirden şehre göçe yönelmektedir. Bu durum şehirden şehre
göç olmuyor anlamına gelmemelidir. Çünkü verilerde şehirden şehre göçler daha fazladır.
Kamu yatırımları özellikle kent alanlarına yönelik olduğu görülebilir. Köylere getirilen içme
suyu, kanalizasyon, sulama vb. hizmetlerin kamu yatırımlarındaki oranları oldukça düşük
olduğu kamu yatırımları tablosundan anlaşılabilir. Dolayısı ile kamu yatırımları şehirlere daha
fazla olmakta ve bu da köydekilerin şehre göç etmesinde önemli bir sebep teşkil
edebilmektedir.
1.4.1.

Toprak Yetersizliği ve Tarımda Makineleşme

Kamu yatırımlarının toprak kıtlığını iyileştirmede direkt etkisi olmayabilir ancak sulama
barajları, dere ıslahları, tohum ve gübre destekleri ürünlerin artışında etki edebilir ve az
topraktan daha çok ürün almalarını sağlayabilir. Teşviklerle daha çok geleneksel tarımdan
ayrılarak işletme biçiminde tarım yapan işletmeler yararlanabilmektedir ve tarımın
gelenekselden çıkarılıp işletme biçimine getirilmesi için hibeler kullanılarak teşvik
edilmektedir. Makine alımları için de çeşitli destekler mevcuttur. Özellikle kalkınma ajansları
vasıtası ile birçok kişi tarım alet almaktadır. Kamu yatırımlarının ve yatırım teşviklerinin
sınırlı da olsa toprağın verimliliğine ve tarımda makineleşmeye olumlu katkı sağlayabileceği
düşünülebilir (AGTHĐM, 2013).
2012 yılında Ağrı ilinde gıda, tarım ve hayvancılık için gerçekleştirilen destekler şunlardır; a)
organik tarım desteklemesi (buğday, arpa, yonca, çayır, mercimek, korunga, fiğ, ayçiçeği,
nohut) 3.183.431,23 TL, b) çiftçi kayıt sistemi destekleri (yem bitkileri, sertifikalı tohum
kullanımı, sertifikalı fidan kullanımı, hububat pirimi, yağlık ayçiçek ödemesi, mazot-kimyevi
gübre, toprak analizi) 38.044.051,45 TL, c) hayvancılık desteklemeleri (manda, kovan, besilik
sığır, anaç sığır, anaç koyun, buzağı, çiğ süt) toplam 17.767.758 TL’dir (AGTHĐM, 2013:1820-27).
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1999
1995

3593802,00
2492274,00
3689460,00
2462083,00
3535986,00
2408680,00
3491364,00
2477856,00
3445869,00
2480776,00
3321058,00
2499615,00
4009301,00
2386823,00
3603076,00
2355572,00
3537250,00
2410650,00
3541300,00
2379310,00
3581700,00
2523260,00
3330030,00
2153600,00
Kaynak: TÜĐK. Bitkisel Üretim
21,06,2014.

Meyveler,içecek
ve baharat bitki
lerinin alanı
(Dekar)

Sebze Bahçeleri
Alanı (Dekar)

Nadas Alanı
(Dekar)

Tahıllar ve Diğe
r Bitkisel Ürünle
rin Ekilen Alanı
(Dekar)

Toplam Alan
(Dekar)

Yıl

Tablo-9: Ağrı Đli Bitkisel Üretim Đstatistikleri

1092602,00 7983,00
943,00
1217951,00 8208,00
1218,00
1118550,00 7985,00
771,00
1003629,00 9125,00
754,00
958669,00 5965,00
459,00
815594,00 5400,00
449,00
1617923,00 4191,00
364,00
1235778,00 11196,00
530,00
1115010,00 11060,00
530,00
1152170,00 9340,00
480,00
1048320,00 9360,00
760,00
1169770,00 6020,00
640,00
Đstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul,

Tablodan anlaşılacağı üzere köylerdeki nüfus azalmalarına rağmen ekilen alanlar
azalmamaktadır. Birçok çiftçi makinelerin de yardımı ile daha çok yeri daha az işgücü ile
verimli şekilde işleyebilmektedir. Tarımdaki gizli işsizlik göçler yolu ile azalmakta kayıtlı
işsizlerin sayısı artmaktadır. Son yıllarda (2010-2013) ekonomideki iyileşemeye bağlı olarak
işsizliğin azalamamasın önemli etkenlerinden birisi bu olabilir.
Ağrı ilinde 2012 yılında tarım alanında toplam 16 proje uygulamaya konulmuştur, toplam
proje bedeli 1.190.497, toplam harcama ise 1.031.844’tür. 16 proje içerisinde yer alan kırsal
kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi dahilinde 9 proje sunulmuş bu projelerden 1’i
imzalanmamış, 1’i iptal edilmiş ve 7 proje uygulanmak üzere imzalanmıştır. 9 projenin
toplam tutarı 3.918.921 iken talep edilen hibe miktarı 1.490.273’tür. Yine aynı dönemde hibe
verilen makine destek miktarı ise 1.194.032’dir (AGTHĐM, 2013:49-50).
Tablo-10: 1991-2013 Yılları Arası Ağrı Đlinde Traktör, Biçerdöver Çeşit ve Sayıları ve Diğer
Tarım Aletleri Sayıları
T.Çeşidi 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002
51-70 B 1561 1483 1349 1085 994 1003 992+1* 962 875 802 790 776
70 B + 4969 5018 4804 4662 4075 4033 4007
3946 3842 3754 3771 3741

25-34 B
35-50 B
50 B +

2001
6
597
3038

2000
10
610
3016

1999
15
610
1728

1998
15
610
1721

1997
15
591
1693

1996
20
602
1703

1995
20
576
1703

1994
25
629
1731

1993
25
670
1891

1992
49
836
1933

1991
25
703
2043
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Biçerdöver Çeşidi
Biçerdöver (0-5 Yaş)

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006-2000
6
6
6
3
1
1
1
Yok

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Kendi Yürür Biçerdöver 3
6
6
6
7
10
10
10
11
Diğer Tarım Alet ve Makinaları Toplam Sayıları
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
49052 47382 46912 43417 37505 37817 38320 37764 39279 39421 40631 40599
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
33025 33804 26845 27131 27109 29821 30645 33171 36583 38207 39141
*not: tek akslı bir traktör bulunmaktadır. Yeni kategori açmamak için o sayıya dahil edilmiştir.
Kaynak:
TÜĐK.
Tarım
Alet
ve
Makine
Sayıları.
ĐBBS-Düzey3
http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/tarimalet.zul, 19,08,2014.

(il)

Tabloya göre traktör sayısı sürekli artarken biçerdöver ve diğer tarım aletlerinde azalma söz
konusudur. Traktörün tarımın her alanında kullanılması traktör sayısının devamlı artmasında
en büyük etkene sahiptir. Diğer taraftan biçerdöver ve diğer tarım aletlerindeki azalışın ayrı
ayrı sebepleri bulunmaktadır. Biçerdöverin azalması tarım bakanlığı yetkililerin açıklamasına
göre bölgedeki halkın tarımdaki işleri azaltıp hayvancılık işine yönelmesi ile açıklanırken
diğer tarım aletlerinin azalması ise tarımdaki yeni aletlerin çıkması ile açıklanmaktadır.
Mesela karasaban ve orak alet olarak 1990’lı yıllara kadar bölgede yaygın olarak kullanılmış
bu yıllardan sonra bu aletler yerini traktör arkasına takılan aletlere bırakmıştır. 1990’lı yıllarda
karasaban sayısı çokken pulluk sayısı azdır. Pulluk daha fazla iş yapabilme kapasitesine sahip
olduğundan pulluk sayısı karasaban sayısından şimdiki dönemde daha azdır. Karasaban ve
benzeri eski aletlerin miadını doldurması TÜĐK’in kategorize ettiği diğer tarım aletlerinin
yıllara göre azalmasının ve sonra tekrar yükselmesinin en büyük sebeplerindendir. 1991-2013
yılları arasında tarım aletlerinde bir değişim gerçekleşmiştir.
Tarımda makineleşme, Gıda ve Tarım Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından teşvik
edilmektedir. Kısmi hibe yoluyla kişilere tarım makinalar ve aletleri verilmektedir. Bu da
makineleşmeyi artırmakta ve daha çok tarlanın tarım için kullanılmasına imkân vermektedir.
Bir taraftan daha çok ürün elde edildiği için zenginlik artarken bir taraftan da kişilerin işsiz
kalmasına sebep olmaktadır. Bu durum elinde göç edecek parası olmayanlara para veya göç
sonrası desteğe ihtiyacı olanlara destek sağlama imkânı sağlamaktadır.
1.4.2. Güvenlik Sorunu
Kamu yatırımları güvenlik sağlamaya yönelik hem doğrudan etkisi hem de dolaylı etkisi
bulunmaktadır. Güvenlik güçlerine yapılan yatırımlar doğrudan etkiyi temsil ederken altyapı
hizmetleri, eğitim, sağlık vb. hizmetler ise dolaylı yollardan güvenliği sağlamaya yönelik
kamu yatırımlarıdır. Yatırım teşvikleri ise sosyal ve ekonomik gelişmişliğe katkı sağlayarak
güvenlik için dolaylı etki oluşturabilir. Köylerde kamu yatırım tahsisleri ve yatırım
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teşviklerinin çok sınırlı olması zorunlu göçün köylerde yoğunlaşmasının önemli etkenlerinden
biridir denilebilir.
Bu bölgede suç oranları Türkiye’nin suç oranlarına göre daha düşük seyretmektedir
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/tabloOlustur.do). Bunun için bu bölgedeki insanların

güvenlikten dolayı göç etmesi düşük bir ihtimaldir. Ancak siyasi gerginlik ve kayıtlara
geçmeyen baskılar yüzünden birçok kişinin göç ettiği söylenebilir. Sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile yapılan görüşmelerde neredeyse Ağrı ilinin her ilçesinin birkaç köyünde
zorunlu sebeplerden dolayı göç edenler olduğu tespit edilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen
barış sürecinin tesirlerini ölçmek için henüz çok erken görünmektedir. Ancak Ağrı ili için
yapılan araştırmada bu bölgede göç edenlerin göç etme nedenleri arasında terörden dolayı göç
edenlerin oranı oldukça düşüktür. Đlk altı neden arasına girememektedir (Kapu ve diğerleri,
2012). Her ne kadar Ağrı ilinde göç edenler arasında zorunlu sebepten dolayı göç edenler az
olsa da zorunlu göçe maruz kalanlar özellikle araştırılıp ortaya çıkarılma ihtiyacı
görülmektedir.
1.4.3. Düşük Gelir
Ağrı iline yönelik yapılan araştırmalarda birçok yönden Ağrı ilinin geri kaldığı görülmektedir.
Sosyo-ekonomik gelişim endeksinde Ağrı ili 1996 yılında 74., 2003 yılında 80. ve 2011
yılında ise 79. sıradadır (SERKA, 2013:4). Đlin başlıca gelir kaynakları tarım, hayvancılık,
sınır ticareti ve turizmdir (BSTB, 2013:25). Geleneksel tarımın etkisi ile tarımla bağlantılı
sanayi şirketlerinin sayısı fazlalığının yanı sıra ticari anlamda da tarım işletmelerinin baskın
olduğu söylenebilir. Tarımın sektörünün yanında hizmet sektörü de diğer sektörlere göre daha
fazla görülmektedir.
Tarım ve hizmet sektöründe kayıt dışılık fazla olabilir. Özellikle tarımda son yıllarda
geliştirilen kayıt altına alma projeleri kayıtlı tarıma geçmede önemli bir çalışma olabilir. Bu
durumda özellikle desteklemek için verilen hibeler ileride vergilendirmenin de yolunu
açabilir. Tarımda geleneksel yöntemden işletme yöntemine geçiş sonraki yıllarda beklenebilir.
Đşletme yöntemine geçiş kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayabilir ve bu durum,
bölgede yaşayanların gelirinin artmasına sebep teşkil edebilir.
Rekabet endeksinde illerin alt endekslerindeki durumuna ilişkin 2009 yılına ait verilerde Ağrı
ili ekonomik etkinlik ve canlılık sıralamasında 81., emek piyasasında 80., yaratıcılıkta 80.,
insan sermayesinde 76., fiziki altyapıda 81., sosyal sermayede 80. ve toplam rekabet
endeksinde 80. sırada yer almaktadır (SERKA, 2013). Bu verilere bakılarak, yıllardır
uygulanan birçok yatırım teşviki ve kamu yatırımının Bu Đl’e önemli ölçüde katkı yapmadığı
söylenebilir. Kamu yatırımlarının ve yatırım teşviklerinin gözden geçirilmesi gerektiği
düşünülebilir.
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Kişi Başı Gayri
Safi Katma
Değer ($)

Kişi Başı Gayri
Safi Katma
Değer (Tl)

Hizmetler

Sanayi

Tarım

Bölgeler

Gayri Safi Katm
a Değer

Tablo-12: Bölgesel Gayri Safi Katma Değer 2011

9244
1.150.453.139 103.635.252 316.326.396 730.491.491
TR
15500
1.906.694
1.076.938
6708
4001
7.685.179
TRA2
4.701.548
312.437.660
621.756 85.466.006 226.349.898
23247
13865
TR10
75.922.162
4.130.240 20.418.621 51.373.300
19187
11443
TR31
73.528.126
4.081.989
30.195.380
20332
12126
TR41
39.250.757
4.969.009 26.063.105 41.238.834
22028
13138
72.270.948
TR42
2.802.189 25.533.418 70.969.102
20554
12259
99.304.709
TR51
TR: Türkiye; TR10: Đstanbul; TR31: Đzmir; TR42: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova;
TR51: Ankara; TR41: Bursa, Eskişehir, Bilecik; TRA2: Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

35,3
30,5
42,1
38,0
47,2
61,7
43,2

304
11175
5374
31378
11048
7562
147285

175286
8471367
4601273
23607618
8381585
5035541
109885336

0,2
7,7
4,2
21,5
7,6
4,6
100,0

-4,7
-11,3
-8,3
-10,2
-7
-3,6
-7,5

kişi başı GSYĐH
($)

1987 Fiyatlarıyl
a GSYĐH

Cari Fiyatlarla
GSYĐH($)

Cari Fiyatlarla
Gelişme Hızı
(%)

Cari Fiyatlarla Đl
lerin Payı (%)
0,2
7,6
3,6
21,3
7,5
5,1
100,0

Sabit Fiyatlarla
Gelişme Hızı

368208064
13536639054
6510049421
38009832512
13382809692
9160148390
178412438499

Sabit Fiyatlarla Đ
llerin Payı

Ağrı
Ankara
Bursa
Đstanbul
Đzmir
Kocaeli
Türkiye

Cari Fiyatlarla
GSYĐH (TL)

Türkiye ve Đller

Đllerin Gayri Safi Yurt Đçi Hâsıla Bilgileri 2001

568
2752
2507
3063
3215
6165
2146

Kaynak: TÜĐK. 2011. Đllerin Gayri Safi Yurt Đçi Hâsıla ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer
Bilgileri.

Ağrı ilinde yaşayanların gelirleri daha önceki yıllara göre artmış görünmektedir. Ama bu artış
Türkiye ortalamasının devamlı altında kalmıştır. Türkiye gelişirken bu bölge de gelişmektedir
ancak bu bölgenin gelişmesi devamlı alt kategoride devam etmektedir. Kamu yatırımlarının
ve yatırım teşvik belgelerinin gelirin artmasında katkısı olmuştur denilebilir fakat bu katkı çok
sınırlı görülmektedir.
Ağrı’da ticari hayat kısmen hareketlidir. Özellikle Ağrı ilinde Đran’a açılan Gürbulak sınır
kapısının olması Ağrı’da ticari hayatı canlandırmaktadır. Ağrı’da ticaret hayatına etki eden
başlıca kuruluşlar; Ağrı ve Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 15 meslek odası ve çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren kooperatiflerdir. Đl genelinde 8403 şirket mevcut olup, bunların 6462‟si şahıs şirketi,
kalan 1941 adet ise sermaye şirketleridir (BSTB, 2013:25).
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Ağrı ilinden diğer illere canlı hayvan ve hayvansal ürünler, yeşil mercimek, buğday ve ot
satılmakta; karşılığında sebze-meyve, nebati yağlar, giyim eşyası, sanayi ürünleri, dayanıklı
tüketim malları ile bazı hububatlar satın alınmaktadır. Đl ticaret hasılasının % 45’ini toptan ve
perakende ticaret, % 55’ini ise otel ve lokanta hizmetleri oluşturmaktadır (BSTB, 2013:25).
Ağrı ili sanayi şehri değildir denilebilir. Çünkü bu ilde sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı
sadece 59’dur. Türkiye genelindeki toplam sanayi işletmeleri sayısı içerisinde oranı %0,1’dir.
Doğu Anadolu bölgesi içerisinde ise %3 orana sahiptir. Sanayi işletmelerinin sektörel dağılım
ise gıda ürünleri imalatı %53, diğer madencilik ve taş ocakçılığı %15, tekstil ürünleri imalatı
%7, deri ve ilgili ürünlerin imalatı %5, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı %5 ve geriye kalan
%15’ini ise yedi ayrı sektör oluşturmaktadır. Bu oranlara bakıldığında sanayi bakımından çok
geri olduğu söylenebilir. Yani tarımla geçimini sağlayanların oranı olukça yüksektir. Mevcut
sanayi ise tarım ve hayvancılığa bağlı olarak gelişmiştir. 1991 yılında kurulan sadece bir OSB
bulunmaktadır. 2010 yılında tamamlanan OSB’de 50 kişi istihdam edilmektedir. Tam kapasite
çalışması durumunda 3282 kişinin istihdam edileceği düşünülmektedir. Ağrı ilinin ilçelerinin
birçoğunda da sanayi siteleri bulunmaktadır. 1991 yılında faaliyete geçen Doğubayazıt sanayi
sitesinde işyeri sayısı 100’dür bunlardan 80’i dolu 20’si ise boştur. 1997 yılında faaliyete
geçen Ağrı-Merkez sanayi sitesinde işyeri sayısı 312’dir ve hepsi doludur. 2009 yılında
faaliyete geçen Eleşkirt sanayi sitesinde işyeri sayısı 50, dolu olan 25, boş olan ise 25’tir.
2006 yılında faaliyete geçen Patnos sanayi sitesinde işyeri sayısı 90, dolu işyeri sayısı 87, boş
olan ise 3’tür. 2013 yatırım programında Diyadin ve Tutak ilçelerinde küçük sanayi sitelerinin
yapımı yer almaktadır. Bu kapsamda Diyadin’de 100 işyeri ve altyapı, Tutak’ta ise 50 işyeri
ve altyapı yatırımı için ödenek ayrılmıştır (BSTB, 2013:25-29; Yıldırım, 2014:51-53).
Bu bölgenin diğer bölgelere göre geri kalması göçün artmasında önemli bir etken olabilir.
Çünkü kişiler daha yüksek gelir elde edebilecekleri yerlere göç etme eğilimindedirler. Kişiler
kendi durumlarını önceki yıllar ile kıyaslamaktan daha çok şimdiki durumda diğerleri ile
kıyaslama yoluna gidebilirler ki bu gayet doğaldır. Bu kıyaslamaya iletici faktörler büyük
katkı sağlayabilir. Mesela; TV, telefon ve internet yolu ile farklı bölgelerde yaşayanların ne
kadar gelir elde ettiklerini bireyler kolayca öğrenebilmektedir. Diğer taraftan kişilerin
gelirlerinin önceki yıllara göre iyi olması da göçün maliyetini karşılama yönünden önemli bir
faktör olabilir. Göçlerin büyük maliyeti vardır ve bu maliyet gelir yükseldikçe daha kolay
karşılanabilmektedir.
1.4.4. Đstihdam Sorunu; Đşsizlik
Ağrı ilinde yaşayanların en büyük sorunu istihdam olabilir. Bu bölgede işsizlik verileri
gerçeği tam yansıtmamaktadır. Çünkü bu bölgede gizli işsizlik çok fazladır. Tarım dışı işsizlik
oranı bunu kısmen gösterse de gerçek daha vahimdir. Bu bölgenin TÜĐK verilerine göre
nerede ise yarısı kırsal bölgelerde oturmaktadır. Kırsal bölgelerde oturmalarından dolayı
işsizlik verilerinde kayıtları bulunmamaktadır. Bu bölgede köylerde yaşayanların çoğu
çalışma
çağındaki
nüfustan
oluşmaktadır
(TÜĐK,
http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul, 17,09,2014).
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Tablo-13: 2013 Đşgücü Đstatistikleri (000)
Bölgeler
Kurumsal Olmayan Çalışma
Çağındaki N
Đşgücü
Đstihdam Edilenler
Zamana Bağlı Eksik Đstihdam
Yetersiz Đstihdam
Đssiz
Đşgücüne Katılma Oranı %
Đşsizlik Oranı %
Đstihdam Oranı %
Đşgücüne Dahil Olmayan Nüfus

TR10

TR31

TR42

TR51

TR41

TRA2

TR

10.046

3.200

2.705

3.748

2.956

708

55.608

5.248
4.658
30
36
589
52,2
11,2
46,4
4.799

1.790
1.514
21
122
276
55,9
15,4
47,3
1.410

1.486
1.340
10
40
146
54,9
9,8
49,5
1.219

1.856
1.667
23
13
190
49,5
10,2
44,5
1.892

1.490
1.385
6
7
105
50,4
7,0
46,9
1.466

413
385
21
8
28
58,3
6,7
54,4
295

28.271
25.524
567
460
2.747
50,8
9,7
45,9
27.337

TR: Türkiye; TR10: Đstanbul; TR31: Đzmir; TR42: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova; TR51:
Ankara; TR41: Bursa, Eskişehir, Bilecik; TRA2: Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Ağrı Đstanbul Đzmir Kocaeli Bursa Ankara
57,1
52,2
55,9
54,8
51,4
49,5
6,8
11,2
15,4
10,1
6,6
10,2
53,2
46,4
47,3
49,2
48
44,5
52
51,1
53,2
52,7
50,4
48,5
8
11,3
14,8
11,1
7,1
9,5
47,9
45,3
45,3
46,8
46,8
43,9
52,4
48,8
53,3
52,7
50,5
47,5
10,9
11,8
14,7
13,1
7,5
9,4
46,7
43,1
45,5
45,8
46,7
43
48,5
47,8
50,1
48,2
48,4
46,7
11,7
14,3
15,1
13,8
10,5
12,1
42,8
41
42,5
41,6
43,3
41,1
48
46,7
46,6
47
49,4
44,9
10,1
16,8
16,2
17
14,7
13,6
43,2
38,8
39
39
42,1
38,8
49,4
46,5
45,2
46,3
50,2
45
6,5
11,2
11,8
11,6
10,8
11,8
46,2
41,3
39,9
40,9
44,8
39,7

Kaynak:
17,09,2014

Đstatistikleri.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yıl Đstihdam Verileri
Đşgücüne Katılma Oranı (%)
Đşsizlik Oranı (%)
Đstihdam Oranı (%)
Đşgücüne Katılma Oranı (%)
Đşsizlik Oranı (%)
Đstihdam Oranı (%)
Đşgücüne Katılma Oranı (%)
Đşsizlik Oranı (%)
Đstihdam Oranı (%)
Đşgücüne Katılma Oranı (%)
Đşsizlik Oranı (%)
Đstihdam Oranı (%)
Đşgücüne Katılma Oranı (%)
Đşsizlik Oranı (%)
Đstihdam Oranı (%)
Đşgücüne Katılma Oranı (%)
Đşsizlik Oranı (%)
Đstihdam Oranı (%)
TÜĐK.

Đşgücü

http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul,

Ağrı ilinde genel işsizlik ve istihdam verileri iyi görünmektedir ve Türkiye geneline yakındır.
Đstihdam oranında sürekli dalgalanmalar olmakla birlikte Ağrı ilinin en çok göç verdiği
illerden daha iyi verilere sahip görünmektedir. Ancak iş görüldüğü gibi değildir. Tarımdaki
işsizlik oranlarına bakıldığında durum kısmen daha net görünebilir. Tarım dışı işsizlik oranı
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diğer işsizlik oranına göre nerede ise iki katına yakındır. Köylerde oturanlar tarımda
çalışıyormuş gibi görünmelerinden dolayı işsiz statüsünde değerlendirilmemektedir ve onlar
gizli işsiz durumundadır. Ağrı ilinde köyde oturanların nüfusu şehirde oturanlara çok
yakındır. 2009 yılı verilerine göre tarımın istihdamdaki oranı %64 civarındadır. Tarım
sektörü bölgedeki genel işsizlik oranlarını emmekte genel işsizlik oranını neredeyse yarıya
kadar indirmektedir.
Bu bölgede kayıt dışılığın fazlalığından da bahsedilebilir. Kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu
SGK verilerinden anlaşılabilir. Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı 46 bin
civarındadır. Bu sayının nüfusa oranı ise yaklaşık %8’dir. Sosyal güvenlik kapsamında emekli
aylığı alan kişi sayısı 17 bindir. Toplam nüfusa oranı yaklaşık %3’tür. Sosyal güvenlik
kapsamında bakmakla yükümlü tutulanların (yararlanıcıların) sayısı ise 196 bindir (SGKAğrı, 2014).
Ağrı ilinde sanayi siciline kayıtlı işletmelerde çalışanların toplam sayısı 1147’dir. Ar-ge
birimi bulunan işletme sayısı 5 ve buralarda istihdam edilen kişi sayısı 14’tür. Çalışanların
%62’si gıda ürünleri imalatında, %17’si ise diğer madencilik ve taşocakçılığı sektöründe
istihdam edilmektedir. Sanayi işletmelerinin %56’sı mikro, %40’ı küçük, %2’si orta ve %2’si
büyük ölçeklidir. Personel sayısı bakımından büyük işletmeler şunlardır: a) Ağrı Şeker
Fabrikası A.Ş., b) Mek Turizm Đnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti, c) Et ve Süt Kurumu Ağrı
Et Kombinası Müdürlüğü, d) Alptaş Đnşaat Turizm Tekstil Enerji Dış Ticaret Sanayi Ticaret
Ltd. Şti, e) NESCE Đnşaat Enerji ve Ticaret A.Ş.’dir (BSTB, 2013:25-29; Yıldırım, 2014:5153-54). Đl’de bulunan Ağrı Şeker Fabrikası ve Et-Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası istihdam ve
şehrin kalkınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Şeker Fabrikası’nda yaklaşık 35
memur, 298 işçi, 94 geçici işçi olmak üzere toplam 427 çalışanı bulunmaktadır. Et
Kombinası’nda ise 14 memur, 47 kadrolu işçi, 12 taşeron firması işçisi çalışmaktadır (TŞFAŞ,
2014).
Kamu yatırımları ve yatırım teşviklerinin işsizlik için katkısının sınırlı olduğu görülmektedir.
Çünkü işsizlik verilerinde gözle görülür bir iyileşme bulunmamaktadır. Her ne kadar
yatırımların sebep olduğu istihdam sayısı bir katkı sağlasa da çalışma çağındaki nüfusun
sayısı düşünüldüğünde bu sayı çok cılız kalmaktadır.
Ağrı’dan işsizlik nedeni ile göç edenlerin diğer illerde yansımaları çeşitli şekillerde görülebilir
ve göçün ekonomik ve sosyal yapıya etki etmesi beklenebilir. Çünkü göçler, işgücü
piyasalarını etkileme gücüne sahiptir. Çoğu kişi gittiği yerde bilgi ve teknolojideki hızlı
gelişmelere ayak uyduramadığından ya marjinal sektörlerde görev alır ya da işsizlere katılır.
Kişilerin köylerden göç etmesi, ya da herhangi bir mesleğe sahip olmaması onların kayıtlı
sistemin dışında çalışmalarına sebebiyet vermektedir. Kayıtlı sistemde yer alanlar genelde
hizmet sektöründe, inşaat sektöründe çalıştığı tahmin edilebilir.
1.4.5. Kentsel Hizmetlerin Azlığı
Kentsel hizmetlerden kasıt altyapı, okul, hastane vb. hizmetlerdir. Bu hizmetler kişi başına
düşünüldüğünde fazla görünebilir. Ancak şehir nüfusunun gelişmiş illere göre yoğun
olmaması kişi başı kamu yatırımlarının fazla olmasında etken sahibidir denilebilir.

45

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Đlde kanalizasyon sistemi eski ve yetersizdir. Yağmur suyu tahliyesi merkez ilçe dışında diğer
ilçelerde bulunmamaktadır. Merkez ilçede ise sadece ana arterlerde yağmur suyu tahliye
edilmektedir. Elektrik hatları eski olduğu için elektrik kesintisi sık sık oluşmaktadır. Doğalgaz
hattı yalnızca şeker fabrikası ve üniversitenin yeni kampüsünde kullanılmaktadır. Isınma
kalitesiz kömürle sağlandığı için hava kirliliği yaşanmaktadır. Çöp toplama hizmetleri düzenli
gerçekleştirilmemekte, atık su arıtma sistemi ile tıbbi atıklar için çöp depolama alanları
bulunmamaktadır. 2008 yılında açılan katı atık depolama tesisi bulunmaktadır (Yıldırım,
2014:237-238).
Şehirlerin altyapı hizmetleri köylere göre daha iyi olmaktadır. Bu altyapı hizmetleri şehirden
şehre fark edeceği gibi kırdan kıra da fark etmektedir. Su, yol, kanalizasyon, elektrik vb.
altyapı hizmetleri göçü yönlendirmede önemli etkiye sahiptir denilebilir. Kamu yatırımları ve
yatırım teşvikleri bir yandan göçü azaltma amacındayken diğer yandan da kırdan kente göçü
zaruri hale getirmektedir. Kamu hizmetlerinin ve yatırım teşviklerinin çoğunluğunun şehir
merkezlerinde olması buna güçlü bir kanıttır.
Tablo-14: 2013-14 Öğretim Yılında Türkiye Genelinde ve Ağrı Đlinde Bir Dersliğe ve
Bir Öğretmene Düşen Öğrenci Sayıları
Ağrı
Türkiye
A*
B**
A*
B**
Okul Öncesi
24,101
22,456
20,994
16,730
Đlk Okul
22,574
28,127
22,913
19,327
Orta Okul
75,195
30,689
42,616
19,509
Orta Öğretim Toplamı
47,720
28,849
38,561
19,452
Genel Orta Öğretim
41,349
32,274
45,059
24,765
Meslek ve Teknik Orta Öğretim
58,872
25,463
33,050
15,586
*A: bir dersliğe düşen öğrenci sayısı; öğrenci sayısı/derslik sayısı
**B: bir öğretmene düşen öğrenci sayısı; öğrenci sayısı/öğretmen sayısı
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı. 2014. Milli Eğitim Đstatistikleri; Örgün Eğitim 2013-14.
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yukarıdaki rakamlara bakıldığında Türkiye geneli ile Ağrı ili verileri arasında genel anlamda
önemli bir fark görünmemektedir. Ancak ortaokul kısmında büyük fark bulunmaktadır.
Sistem değişikliğinin bu kısım için etki ettiği düşünülebilir. Son dönemde (Eylül 2014
tarihinde) atanan öğretmenlerle bu açığın kapanabileceği tahmin edilmektedir.
Kırsal bölgelerdeki eğitim hizmetinin nitel ve nicel yönden gelişmemiş olması kişileri göç
etmeye sevk edebilir. Kamu yatırımlarında her ne kadar eğitime ayrılan bütçe fazla olsa da
gerek öğretmenleri hızlı sirkülasyonu gerekse yetersizliği yüzünden önemli bir sorun olarak
görünmektedir. Birçok kişi çocuklarına daha iyi eğitim vermek için kırsal bölgelerden veya
küçük şehirlerden büyük şehirlere göç etmektedir. Kendisi öğrenim göremediği için büyük
sıkıntılar yaşadığını kavrayanlar ve öğrenimin getirmiş olduğu statü çoğu kişiyi öğrenimin
daha iyi olduğu şehirlere yönlendirmektedir.
Kırsal bölgede hastanelerin uzak olması özellikle yaşlı kişiler için önemli göç sebebi
oluşturur. Kırdaki ulaşımın kısıtlılığı da uzaklık kadar göçe etki etmektedir. Kamu
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yatırımlarının genelinin şehirlere yapılması ve aynı zamanda yatırım teşviklerinin de şehre
yakın yerlerde faaliyette bulunması kişileri kırdan şehre göçe zorlamaktadır.
Tablo-15: Đller Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, Türkiye, 2012
Đller
Ağrı Đstanbul Đzmir Kocaeli Bursa Ankara
Toplam Hekim*
526
32312 10661
3013 17529
4848
Bin Kişiye Düşen Hekim
1
2,2
2,6
1,8
6,4
0,9
Ebe ve Hemşire Sayısı
933
26524 11041
3993 15896
6686
Bin Kişiye Düşen Ebe ve Hemşire
1,6
1,8
2,7
2,4
5,8
1,3
Diğer Personel
529
15475 6226
2367 11449
3784
Kişi Başı Diğer Personel
1
1,1
1,5
1,4
4,2
0,7

Türkiye
151176
2
188372
2,5
122663
1,6

Hastane Sayısı
11
223
56
24
40
80
1483
Yatak Sayısı
796 32235 11414
3887 6609 18608 200072
10000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı
14,4
23,3 28,5
23,8 24,6
37,5
26,5
Nitelikli Yatak Sayısı
318 14770 3780
2186 2843
6246 83906
Yoğun Bakım Yatak Sayısı
41
4626 1391
531
803
1942 23606
Aile Hekimliği Birim Sayısı
148
3624 1136
427
738
1292 20811
Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus
3732
3823 3526
3828 3643
3843
3634
112 Đstasyon Sayısı
8
183
90
23
50
121
1863
112 Đstasyon Başına Düşen Nüfus 69051 75709 44505 71074 53763 41038 40594
112 Ambulans Sayısı
33
280
130
59
61
154
3346
112 Ambulans Başına Düşen
Nüfus
16740 49481 30811 22707 44068 32244 22602
*Toplam hekim sayısı: uzman hekim, pratisyen hekim, asistan hekim ve diş hekiminden
oluşmaktadır.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı. Sağlık Đstatistikleri Yıllığı 2012.
Müdürlüğü.

Sağlık Đşleri Genel

Kamu yatırımlarından ve hizmetlerinden en önemlilerinden birisi de sağlık sektörüdür.
Yukarıdaki tablolara bakıldığında sağlık sektörü yönünden Ağrı ilinin gelişmediği
söylenebilir. Eğitim sektöründe yaşanan sorunların benzeri sağlık sektöründe yaşanmaktadır.
Hastanelerdeki yatak sayılarının ve personelin azlığı, makine ve teçhizatın yetersizliği, atanan
hekimlerin geri dönme isteği, görev yapan hekimlerin genelde ilk görev yaptığı yer olması
sağlık hizmetlerinin tam anlamı ile yapılmasına mani olabilmektedir. Diğer önemli bir konu
ise sağlık sektöründe özel hastanelerin sayısının az olmasıdır. Bölgede gelir durumunun
yetersizliği özel hastanelerin gelişmesine olumsuz etki ettiği düşünülebilir. Devlet
hastanelerindeki sorunların benzerleri özel hastanelerde de yaşanmaktadır.
Türkiye’de uygulanan kamu yatırımları ve yatırım teşvikleri uygulaması kısmen doğudan
batıya göçü azaltmış gibi görülmektedir ama asıl önemlisi kırdan kente göçü doğu illerinde
hızlandırmaktadır. Belki bilinçli belki de bilinçsizce bu yatırım teşvikleri ve kamu yatırımları
kırdan kente göçü büyük ölçüde teşvik etmektedir.
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1.5.

Kamu Yatırımı ve Yatırım Teşviklerinin Göçün Đletici Etkenlerine Tesiri

Göçün iletici etkenlerini ulaşım ve iletişim araçları oluşturmaktadır. Bu her iki araç ta göçün
önündeki engelleri azaltmaktadır ki bu engeller; mesafenin uzaklığı ve göç edilecek yer
hakkındaki bilgi eksikliğidir.
Daha öncesinde göç etmiş kişiler akrabaları ile sürekli iletişim halinde oldukları
bilinmektedir. Göç edenlerle göç etmeye aday kişiler arasındaki iletişim telefon, internet vb.
araçlarla olurken bir araya gelmelerinde yolların ve araçların etkisi büyüktür. Ulaşım araçları
bir yandan kişilerin daha kolay görüşmesini sağlarken bir yandan da kişilerin göç etmesini
kolaylaştırmaktadır. Kamu yatırımları ile yollar, hava limanları yapılması uzun mesafelerin
kısa zamanda gidilmesini sağlamaktadır. Bir taraftan göç konusunda bilgi almak zor olmaktan
çıkıp risk azalırken diğer yandan göçün engelleri olan mesafelerin aşılmaz zorlukları
aşılmaktadır.
Türkiye genelinde karayolu ile ulaşımın sağlanamadığı köy neredeyse yok gibidir. Her köye
kılcal damarlar gibi ulaşım ağı sağlanmıştır. Özellikle Ağrı ili uluslararası yol üzerinde olduğu
için ulaşımı açısından sorunları azdır. Ağrı ili Merkezi, Eleşkirt, Taşlıçay, Diyadin,
Doğubayazıt ilçeleri uluslararası karayolunun üzerinde kurulmuştur. Diğer ilçeleri Hamur,
Tutak ve Patnos ise Van il yolu üzerindedir. Dolayısı ile Ağrı ilinde ulaşım sorunu köylerde
kısmen yaşanabilir. Havayolu limanı ise açıktır. Đstanbul ve Ankara’ya düzenli seferler
bulunmaktadır. Raylı sistem Ruslar tarafından işgal sırasında kurulsa da daha sonraki yıllarda
kullanılmadığından bugün izine rastlamak güçtür (Kaya, 2001). Ancak Erzurum’un Horasan
ilçesinde raylı sistem bulunmaktadır ve Ağrı ili merkezine yaklaşık 100 km uzaklıktadır.
2. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME
Ağrı ili için kamu yatırımları bazı yıllarda düşüş olsa da miktar olarak artış göstermiştir.
Özellikle ilk yılla son yıl verileri arasında büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Yatırım
teşvik belgelerinde ise 2010 yılından sonra ciddi artış söz konusudur. Göç verilerine
bakıldığında artış devam etmektedir. Özellikle köylerden şehirlere akınlar gerçekleşmekte köy
nüfusu sürekli azalmaktadır. Ayrıca 2011 yılına kadar artarak devam eden Ağrı ili nüfusu bu
yıldan sonra azalmaya başlamıştır.
Haberleşme araçlarının ve ulaşımdaki gelişmelerin sonucu bu bölgedeki insanların göç etme
olasılıkları yüksek görülebilir. Buna ilaveten iklim şartlarının zor olması, köylerinin dolu
olması ve köylerden şehirlere nüfus akımının bu dönemde yaşanması göçlerin artarak devam
edeceğinin belirtisi olabilir.
Kamu yatırımı ve yatırım teşvik belgelerinin artışına göre istihdamın artması, göçlerin
azalması sınırlı kalmıştır. Đşsizlik verilerinin azalmaması daha önce köyde çalışıyor görünen
nüfusun şehre geldiğinde işsiz kalmasından kaynaklanabilir. Bu bölgede işsizliğin daha
yüksek görülmesini köyde yaşamın canlılığı örtmektedir. Gelirde kısmi artış yaşansa da ilin
rekabet endeksi ve gayri safi katma değeri diğer illere göre çok düşük seyretmektedir.
Bu veriler analiz edildiğinde, kamu yatırımlarının ve yatırım teşvik belgelerinin verimli
kullanılmadığı ortadadır. Kamu yatırımlarını ve yatırım teşvik belgelerini verirken bunun
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yanında verimli kullanılması için de gerekli tedbirler alınmalıdır ya da sübvansiyon gibi farklı
teşvik sistemleri uygulanmalıdır.
Bu bölgedeki insanlar tarımla uğraştıkları için genelde tarıma yönelik teşviklerden
yararlanmaktadırlar. Ancak bu bölge tarıma çok elverişli değildir. Đklimin soğuk olması
birçok ürünün yetişmesine engel teşkil etmektedir. Yatırım teşviklerinin tarım dışı sanayi
işletmelerini desteklemeye yönelik olması sektör dönüşümü için daha faydalı olabilir. Yani bu
ilde otomotiv sanayi üretimi yapmak daha kazançlı görülebilir. Çünkü bu il, sanayi toplumuna
geçmeden sanayi ötesi topluma geçişi gerçekleştirmesi zor görünmektedir. Özellikle nitelikli
eleman açısından düşünüldüğünde durum daha net olarak açıklanabilir.
Kamu hizmetler bir yandan bölgenin zenginliğini artırırken diğer taraftan göçleri daha da
artıracağı beklenebilir. Dünyada veya Türkiye’de bu bölgenin iklim koşullarına benzeyen
yerlerde nüfus yoğunluğunun devamlı az olduğu gözlenmiştir. Burada yapılacak iş bölge
halkının refah seviyesini yükseltmektir. Çünkü göçü önlemek olanaksız gibi görülmektedir.
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WHAT IS THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION IN POLICE
TRAINING: THE PRACTICES OF TURKEY FROM GLOBAL SECURITY
PERSPECTIVE?
Đrfan Çiftçi∗

Sedat Kula∗∗

Abstract
Globalization of transnational crime has pushed law enforcement organizations to cooperate in fighting
transnational criminal networks in a world characterized by rapid technological advancements. Police training plays
a vital role to create a common ground to increase the knowledge and ability of the police organizations struggling
against transnational crime. The purpose of this study is to examine the contributions of the international police
trainings on international security and the reflections of relationship among countries in the context of globalization.
Besides the contributions of other international actors in the field of police training, Turkish National Police (TNP)’s
contributions are emphasized throughout the paper.
Key Words: Police, Police Training, Cooperation, Global Security, Globalization

POLĐS EĞĐTĐMĐNDE ULUSLARARASI ĐŞBĐRLĐĞĐNĐN ROLÜ:
GLOBAL GÜVENLĐK PERSPEKTĐFĐNDEN TÜRKĐYE’NĐN DENEYĐMLERĐ
Öz
Teknolojik gelişmelerin hızlı şekillendirdiği bir dünyada sınır aşan suçlarında globalleşmesi güvenlik
güçlerini suç örgütleri ile mücadelede birlikte hareket etmeye zorlamıştır. Sınır aşan suçlarla mücadelede de polis
teşkilatlarının kabiliyet ve bilgisini artırmak ve ortak çalışmalar yapmak için eğitimler düzenlenmesi şüphesiz hayati
rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı küreselleşme çerçevesinde uluslararası polis eğitimlerinin küresel güvenliğe
ve ülkelerin birbiri ile olan ilişkilerine olan katkılarını incelemektir. Bu makalede, Polis eğitiminde diğer uluslararası
aktörlerin katkılarının yanında Türk Polis Teşkilatının katkılarına da özellikle incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Polis, Polis Eğitimi, Đşbirliği, Küresel Güvenlik, Küreselleşme

1.

INTRODUCTION

Globalization of crime has pushed countries to work cooperatively. Over the past five
decades crimes posing the most threat to global security include international terrorism,
organized crime, drug trafficking, human smuggling, human trafficking, and cyber-crime. The
transnational nature of these crimes enforce different countries to work together to attain
effective outcomes. Transnational police trainings, therefore, are significant part of this
collaboration. Due to cooperation in police training, countries have opportunities to increase their
knowledge and capacity in the field of policing.
Police operations have transcended national boundaries and enforce law enforcement
agencies to work with one another in solving special cases. At this point, transnational police
trainings provide formal and informal basis among law enforcement agencies globally. More
∗
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recently, international police academies throughout the world such as International Law
Enforcement Academy (ILEA) established by US in Thailand, Hungary and in Botswana, FBI
Training Academy created by US, the Middle European Police Academy created by Austria and
Hungary, Turkish International Academy Against Drugs and Organize Crimes (TADOC), have
begun to play important roles in the global arena.
The purpose of this study is to examine the contributions of the international police
trainings on international security and the reflections of relationship among countries in the
context of globalization.
This article sought to answers the questions; how globalization has affected international
police trainings since last five decades. Why international police trainings have been arranged
among countries, what are the reasons? What are the reasons that increase the demand for
international police training nowadays? And what are the Turkey’s contributions in international
police trainings?
In the first part of the study, the conceptual framework of globalization is emphasized.
Second part states the relationship between globalization and security within the frame of the
effects of globalization on international security. In the third part, the global developments in
transnational police training, especially the impacts of international training on global security
are emphasized. Finally, the contributions of Turkey in international police training field are
discussed.
2.

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF GLOBALIZATION

Globalization is a multidimensional process, resulted from micro and macro level
interactions of individuals and collectivities (Rosenau, 2003). Ferguson and Mansbach (2004: 8)
define globalization as; “It involves additional governance, military, cultural, demographic,
human rights, environmental dimensions as well as the world economy and technology”.
Globalization is also defined by Langhorne as; “the latest stage in a long accumulation of
technological advance. These advances have provided people to manage their affairs all over the
world without government authority, reference to nationality, time limit and physical
environment”.
Kellner (2002) states that the globalization can only be understood with comprehensive
scientific and technological revolutions that restructure of capital globally. Globalization is a
tendency that makes all countries in the world bring together whereby interdependence of
economic, political, and cultural relationships across borders (Holton, 1998). The technological
improvements are the major factors that break down physical barriers to worldwide
communication, and then in turn cause globalization (Langhorne, 2006).
Today, the internet provides people with almost unlimited access to information about
many issues. Internet users can access to fifty thousand daily newspapers in all languages from
any point of the world (Khanna, 2005). Besides, intelligence services all over the world
commonly use the internet as open source to reach and gather information for security purposes.
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3.

THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALIZATION AND SECURITY

Fight against crime and criminals have become a significance issue in the contemporary
world of our times. Combating crime, therefore, requires international cooperation between
countries. Due to the last advancements in telecommunication, technology, and transportation,
crime phenomenon has become a significant issue having no borders. In other words, the need
for international police cooperation arises from the paradigm of globalization, despite the fact
that the phenomenon of globalization is not a new one. It is however aroused by abnormal
advancement of information technology in particular (Aboagye, 2007).
The rapid and increasing advance in accessibility of information has political, economic,
and social consequences. The combination of rapid changes accompanied by unfamiliarity,
rootlessness and dismay with a sense of aggressive and implacable westernization served by
dominant global culture may contribute to the rise of religious movements and terrorism
(Langhorne, 2006). Transnational terrorism created nexus between criminal and terrorist
networks, threatening individual freedoms, and national and global security (Aboagye, 2007).
The number of transnational criminal organizations, posing one of the greatest threats to
human security, has dramatically increased over the years. These illegal organizations exploit
opportunities created by the global economy, weak and failing states, and strong demand for
illicit goods and services. Yakuza in Japan, the Mafia in Sicily and in the United States, the
Triads in China, the Colombian cartels, and the Nigerian criminal organizations are the examples
of the well-known international criminal organizations carrying out different criminal activities
over the past years (Gerspacher and Dupont, 2007: 347; Langhorne, 2006: 164). The increase of
transnational crime has forced many countries to make more cooperation to effectively fight
crime and criminal. State actors created international organizations (IOs) such as Europol
(created in 1991), Interpol (created in 1941) in the name increasing cooperation with the aim of
fighting against transnational crime, gathering intelligence, analyzing crime, risk and threat
assessment, and providing an alternative way that allows information exchange. Gerspacher and
Dupont (2007: 347-364) emphasize the importance of systematic cooperation among national
law enforcement agencies to successfully prevent transnational crimes by saying that; “Without
the systematic cooperation national police units cannot access the accurate information, so they
are less able to combat transnational criminal in their territory.
Today, terrorism is one of the most significance issues of transnational organized crime
and political violence. Even though there is no international consensus on a definition of
terrorism, it can be defined as political violence against civilians committed by non-state or substate actors. Process of globalization has significantly changed the form of terrorism. The new
kind of terrorism is clearly associated with growing global integration. The results of
globalization allow terrorists to reach targets regardless of the distance and accessibility.
Moreover, outcomes of globalization enable terrorists to communicate among each other on
planning an attack or concealing attacker after the attack (Langhorne, 2006).
Globalization has not only affected the structure of terrorism, but also has reshaped the
other transnational crimes. Drug trafficking and drug-related crimes have rapidly risen to a
global level by means of developments in transportation and communication. Today, over 71
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percent of drug is transported via land routes. Balkan route is the key land route that links major
producers (Afghanistan and Pakistan) to major consumers (Europe). Russia, Ukraine, and
Eastern Europe, Turkey, Bulgaria, Serbia, and Croatia are the countries on the way of Balkan
route (Turkish National Police Report, 2008). In a sense, having a great demand and supply for
illicit drugs, these major level problems cannot be solved by the efforts of one country.
Therefore, there is a need for international cooperation among countries to solve problems.
3.1. Global Developments in Transnational Police Training
3.1.1. Development Process of Transnational Training
Training has often played a significant role in police to police relations, even if it is not
the most important. Akgül and Marenin (2007) discussed about the history of transnational
police training in their article that “Colonial Powers have always created their own police forces,
including the minimal training necessary to be called police and act like a police. The police
forces of all former colonies have their origins rooted in colonial policies and purposes and quite
frequently the power of fundamental ideologies and practices continues to exert a powerful
influence on current policing. One such influence is the continuing practice of sending officer
rank police for training and study to the command colleges of their former colonial powers
which practice, of course, perpetuates foundational ideologies and organizational behaviors”
(p.85).
Many of the law enforcement organizations in Central America and in the Caribbean
have been created by US as a part of its foreign policy aim in that area. The US has assisted the
forces in that region throughout the 20th century (Cottom and Marenin, 1989). After the World
War II, the winners of the war sought to recreate the police forces of the defeated axis powers
particularly Germany and Japan according to their own intent and established training programs.
In early 1960s, a group of developed countries created police training programs for developing
countries as part of their general strategies of global development and delivered foreign
assistance and programs. During the late 1960s and early 1970s, The Office and Public Safety
Programs of the US (OPS) engaged in transforming police officer in the developing countries to
take early measures against counter mutiny and to protect amicable regimes against internal
subversion by the US (Huggings, 1998; Lobe, 1977).
Another important international police training organization ILEA (International Law
Enforcement Academy) established by the US in 1995, to bring international law enforcement
organizations together to reduce crime, to combat terrorism, and to share knowledge and
training. Police officers coming from different foreign countries are exposed to knowledge about
domestic or international safety and threats. They have also gained experience about effective
techniques for investigating, detecting, and preventing crime and criminal groups (Marenin,
1998). There are five ILEAs located around the world: ILEA Budapest in Hungary, ILEA
Bangkok in Thailand, ILEA Gaborone in Botswana, ILEA Roswell in New Mexico, USA,
and ILEA Salvador in El Salvador (www.state.gov, 2010).
In the early 1990s, The European Union (EU) provided financial and technical aid to EU
candidate countries in order to transform their criminal justice system and the police work to the
European standards. The European Police College (CEPOL) was established in 2005 by a
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decision of the European Council to bring senior police officers together from different police
forces in Europe. 27 member countries of EU and 3 candidate countries to EU have attended inservice trainings organized by the CEPOL. The main aim of the CEPOL is to develop a
European approach to deal with transnational crimes in a collective manner. For this purpose, the
CEPOL arranges general and technical short or long term courses for all member states at
different national academies; organizes an annual research and science conference to share ideas
and knowledge (www.cepol.net, 2010).
The United Nation (UN) has supported basic police academies for peacekeeping and
peace building operations in post conflict and failed states. The main goal is to introduce basic
policing skills and attitudes in newly created or reorganized law enforcement agencies gradually
by providing them both short and long term police trainings (Akgül and Marenin, 2007: 887).
It is also possible for any member of law enforcement agencies from different countries
to attend any training programs given by one country’s local training institutions or international
institutions such as FBI Academy, the Federal Law Enforcement Training Center (FLETC) in the
US, and the Bramshill Academy in the UK. Today, many international police organizations and
countries more generally offer short term training course. These interactions result in similarities
in the organizational structure of law enforcement agencies and police training curricula of many
countries (Akgül and Marenin, 2007: 86).
In recent years, countries, professional groups, and regional and international agencies
have focused on establishing international police academies or centers. One of the newest
examples is IPTC (International Police Training Center) which will be established in
Ankara\Turkey at the end of 2015 with a capability to train 3000 police officers at the same time.
3.1.2. The Effects of Transnational Police Trainings on Cooperation among Countries in
the Context of Global Security
International cooperation in police training is also an important function of international
relations intended to protect human rights and freedom. Kapti (2009) emphasizes the eight main
contributions of police trainings on international cooperation. These contributions are; learning
and sharing different cultures, developing point of view, Increasing the ability of comparing
and assessment ability, gaining global experience, learning new strategies and approaches to
struggle with crime, perceiving the differentiations in implementation of policing by the nations,
and gaining wide perspectives about potential threats of security.
The UN peacekeeping trainings related to policing are also other important factors
contributing towards the cooperation of countries. The United Nations has deployed police
officers for service in peace keeping operations since the 1960s. The international training
centers of the UN peacekeeping missions in countries provide trainings both for deployed police
officers and regional police officers to create awareness about critical issues such as human
rights and international humanitarian law besides enhancing skills and judgment of police
officers (Aboagye, 2007).
TNP makes important contribution to world safety and security by sending police officers
to NATO and UN missions. Turkish police share their experiences with their foreign
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counterparts, whenever required, mainly the ones employed in UN Peacekeeping Operations. Up
to now, over 1,000 Turkish policemen have participated in some of the UN missions (Kosovo,
Bosnia-Herzegovina, Liberia, Congo D.C., Sierra Leone, Eastern Timor, Afghanistan, Ivory
Coast, Haiti, Burundi and Sudan). Therefore, with its high rate of participation in UN
peacekeeping operations, Turkey ranks first among the European countries and third in the
world. In addition, the Turkish police have also exerted considerable amounts of efforts to
establish peace and security in various countries as part of the European Security and
Cooperation Organization Missions and the EU Police Mission (EUPM) (www.disiliskiler.pol.tr,
2010).
Transnational police training is also a significant tool to rebuild the police organizations
in conflict regions. The police in Iraq and Afghanistan, for instance, are currently being trained
by different countries to rebuild their national police. While Iraq police are being trained in
Jordan Police Academy by US, Afghanistan police are trained by the US, German, Turkey,
England (Akgül and Marenin, 2007). In a global context, all countries have dramatically
expanded their energy in order to rebuild Afghan and Iraq police forces through the training of
recruits and the provision of equipments.
Beside these transnational trainings, Interpol, having 188 member countries, is interested
in police trainings. By means of these trainings, Interpol aims to improve its member’s
operational effectiveness, enhance their skills and build their capacity (www.interpol.int, 2010).
Police training is considered one of four core functions of Interpol.
4. TURKEY'S EXPERIENCES IN THE FIELD OF TRANSNATIONAL POLICE
TRAINING AND THE NEW IPTC PROJECT CONCEPT
Turkey, straddling the cross roads between Asia and Europe, occupies a strategic location
in confronting and suppressing the serious threats to economic and governmental stability and
community safety posed by the activities of organized crime groups and others who are involved
in trafficking of narcotics, weapons and people and associated crimes of violence, corruption and
money laundering (Turkish National Police Report, 2008).
Turkey is located very close to the World conflict regions. For instance, Syria, Iraq, Iran,
Afghanistan and Balkan countries are neighbors of Turkey. Israel and Palestine are also not far
from Turkey. It shows Turkey’s strategic geopolitical importance.
Since 1999, Turkish National Police (TNP) have sent expert police trainer to Asian and
African countries such as Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Sudan, Jordon, Iraq to help
their police counterparts to be developed in a professional manner. Wardak and Jowzjan
Provincial Reconstruction Teams (PRT) in Afghanistan are the prime examples of Turkey’s
contribution in that field.
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4.1. International Training Background of Turkey
Training Department, located in Ankara, Turkey, coordinates all national and
international in-service trainings of Turkish National Police (TNP). TNP has five different
international and national in-service training units. These are; (1)TADOC-Turkish International
Academy Against Drugs and Organized Crime (under the Anti-Smuggling and Organized Crime
Department), (2) Crime Research and Investigation Training Center (under the Public Order
Department), (3) Crime Technical Research and Training Center (under the Criminal Police
Laboratories Department), (4) Intelligence Academy (under the Intelligence Department), (5)
Counter Terrorism Training Center (under the Counter- Terror Department).
4.1.1. Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC)
Under the collaboration agreement between the United Nations (UN) and Turkey, AntiSmuggling and Organized Crime Department of the TNP established the Turkish International
Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC) according to the United Nations Drug
Control Program. The main goal of the TADOC is not only to train Turkish and other law
enforcement agencies in confronting drugs and organized crime at national and international
levels, but also to conduct research relating to organized crime, drug trafficking and money
laundering which are main financial sources supporting terrorist activities. The basic goal of the
TADOC is to implement educational and training programs in controlling drugs and organized
crime for law enforcement agencies from Balkan, Central Asia, Middle Eastern, and African
countries, to improve police professionalism, capacity, and performance, and to enhance
cooperation and coordination among police agencies in the region (www.tadoc.gov.tr, 2010).
TADOC offers drug smuggling and organized crime trainings to other Turkish law
enforcement officers from Gendarmerie, Coast Guard, and Custom Protection Agency.
4.1.2. Crime Research and Investigation Training Center
The Crime Research and Investigation Training Center was established in 1998 under the
management of the Public Order Department. The Crime Research and Investigation Training
Center gives training about investigating and analyzing crime to officers from national and
international law enforcement agencies. Specifically, Crime Research and Investigation Training
Center provides trainings about forensics, riot policing, fingerprints, interrogation techniques,
human trafficking, and sex crimes.
The Crime Research and Investigation Center has given training in different fields for
police officers from countries such as Afghanistan, Albania, Algeria, Bosnia- Herzegovina,
Germany, Moldavia, North Cyprus, Philippines, and Tunisia (Training Department Report,
2011).
4.1.3. Crime Technical Research and Training Center
Crime Technical Research and Training Center established in 2005 under the Criminal
Police Laboratories Department to give forensic trainings such as crime scene investigation,
fingerprint, photo investigation, appearance detection, bloodstain analysis etc. to officers who
work in the branches of the Criminal Police Laboratories. This center also offers forensic
trainings to officers from abroad.
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4.1 4. Intelligence Academy (ISAK)
Established in 2003, the Intelligence Academy aims to provide trainings on collecting
information about terror and organized crime in order to improve intelligence gathering
capabilities of officers from Intelligence Department of the TNP and other officers from 14
countries which has security cooperation agreements with Turkey.
4.1.5. Counter Terrorism Training Center (TEMAK)
Turkey is one of the countries hardest affected by terrorism during the past three decades,
and has been struggling against different forms of terrorism without sufficient attention from the
international community. Turkish National Police, particularly Counter Terrorism Department
(CTD) has great experiment about fighting against terrorism issues. The counter terrorism
department has organized much in-service training both for domestic and international levels.
In recent years, international police trainings of TNP have increased because of increased
demand of regional countries. From 1999 to 2011, TNP has organized approximately 900
international training activities on different specialized subjects for more than 48 countries’ law
enforcement agencies. For this period, 14.250 law enforcement officers from these foreign
countries are given training (Training Department of TNP Annual Report, 2012).
4.2. IPTC Project
The IPTC project was developed by The Turkish National Police in 2008 in respond to
national and international training demands of law enforcement agencies. The project will be
established in Ankara, across a 2, 5 million square meter space, and will have a capacity to train
3000 police recruits at the same time. All departments of TNP can organize various tactical and
theoretical trainings, and computer based trainings. The project will be finished on August 2015
(Training Department of TNP Project Book, 2012).
TNP has several in-service training units under the departments of TNP Headquarter.
This system sometimes creates disorganized structure for national and international in-service
trainings because some department does similar works, spends double effort for trainings, and
waste resources. Thus, rather than giving autonomous trainings under each department, TNP
needs one in-service training center to effectively and efficiently use all resources. In addition,
this new center aims to reduce training costs and minimize duplicated efforts for providing
trainings. Moreover, all central departments of TNP might put great efforts to increase the
quality of training contents rather than dealing with the issues of finding building, facility, and
equipment for trainings by establishing a new training center.
This center will provide an opportunity for disseminating best practices in training among
departments of TNP. Qualified personnel will be deployed as trainers in the IPTC by TNP.
Although Central Departments of TNP, with the coordination Training Department, give
successful national and international police trainings in their in-service training centers, there is
an urgent need of having one big training center especially to meet the demands of foreign
countries in a fully coordinated effort in in-service training. As a holistic approach to in-service
trainings of TNP, this center will provide standardized and professionalized in-service trainings
to national and international law enforcement personnel.
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This center will meet training needs of the TNP and other countries´ law enforcement
agencies. The center will contribute immensely to the security of Turkey, and to the world at
large. Under the IPTC, there will be many in-service training academies. These academies are;
Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime, Peacekeeping Training
Academy, Interpol Counter Terrorism Academy, the Strategies of Crime Prevention Academy,
The Academy against Cyber and High Tech Crimes, Forensic Sciences Academy, Special Forces
and Tactical Training Academy, Leadership and Management Academy, Traffic Management
and Security Academy, Bomb Disposal and Investigation Academy, The Academy of Security and
Riot, VIP (Protection Very Important Person) Academy. Besides, E-Learning Institute and many
research centers in different fields will be established (Training Department Project Book, 2010).
5. CONCLUDING REMARKS
Globalization of transnational crime has pushed police organizations to cooperate
globally in fighting transnational criminal networks in a world characterized by rapid
technological advancements. With the existence threats and risks of terrorist and terrorist
networks, countries will need more cooperation to effectively overcome contemporary security
challenges. Furthermore, transnational police trainings will contribute to increase the knowledge
and ability of the police organizations struggling against transnational crime provide common
understanding between police organizations; identify standards in curriculum development,
training programs and opportunities to exchange knowledge across global police infrastructures.
Additionally, transnational police trainings will strengthen the confidence to effectively deal with
global threats of security on common grounds. Turkey also will take a significance role in next
ten years by means of its contribution to global security. Thus, experiences and the capacity of
Turkish National Police in the field of transnational crime and terrorism are critical along those
trajectories.
One of the main criticisms to police training across the world is that there is a gap
between the training given in police training institutions and what police do in real life. Basic
law enforcement training is not really associated with the real life that the new officers will face
when they begin to work. Knowing the fact that Law Enforcement Agencies are expected to
prepare their personnel to carry out their missions perfectly under stressful conditions, Law
Enforcement Agencies need to have skilled people in order to serve the public. One of the
important challenges of Law enforcement training is the transition of academic knowledge into
real life. Therefore, many law enforcement agencies spend millions of dollars to develop new
police training programs to train their personnel to meet the increasing demands of society.
Modular training, which combines the theoretical knowledge and practical applications in
a comprehensive way by field experts, is one of the new methods that have been used by TNP
for police trainings over the last years. Under the umbrella of IPTC, modular training will be
designed and used to teach and improve both domestic and foreign law enforcement candidates
and personnel in the light of contemporary policing approaches which include the notions of
democratic policing, community policing, and problem-oriented policing.
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Turkish National Police (TNP), with more than 250.000 employees across the country, is
one of the leading law enforcement organizations, trying to adopt new trainings methods and
techniques to train their personnel according to the high expectations of the society, share its
valuable experiences with other countries’ law enforcement organizations. In the name of
providing peace through security to its region, IPTC project will provide an opportunity to share
experiences and best practices in policing with neighboring countries. Thus, Turkey will play a
key role in contributing to its neighbors’ security, prosperity, and stability.
TNP has counterterrorism experience of more than 30 years and anti-smuggling and
organized crime experience because of being a transit region in smuggling especially in drugs.
Thus, TNP, with the establishment of the IPTC, can share all these experiences with other
countries.
REFERENCES
Aboagye, F.B., (2007), International Cooperation in Police Training: Practical Areas of
External Initiatives and Assistance, http://www.apsta-africa.org/news/article04042007.php
Akgül, Arif and MARENIN, Otwin (2007), Global; Developments in Transnational
Police Training: TADOC, Understanding and Responding to Terrorism, IOS press
Cerny, Philip G. (2003), Globalization and Other Stories: Paradigmatic Selection in
International Politics. in Axel Hülsemeyer, ed.,
Cottom, M., and Marenin, O., (1998), Predicting the Past: Reagan Administrating
Assistance To Police Forces In Central America, Justice Querterly, v.6
Ferguson, Yale H. and Manscbah, Richard W. (2004), Remapping Global Politics:
History’s Revenge and Future Shock. Cambridge: Cambridge University Press.
Gerspacher,N. and Dupont, B., (2007), The Nodal Structure Of International Police
Cooperation: An Exploration Of Transnational Security Networks, Global Governance, v.13,
pp. 347-364.
History
of
CEPOL,
(2010),
(online),
available
http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=about-cepol, (2010, November 11)

from:

URL:

Holton, R. J. (1998). Globalization and the Nation-State. New York: St. Martin’s Press,
Inc.
Huggings, M.K., Political Policing: the United States and Latin America, Duke
University Press.
International Law Enforcement Academies (ILEA), (2010), (online), available from:
URL: http://www.state.gov/p/inl/crime/ilea/, (2010, November 11).
Interpol Police Training and Development, (2010), (online), Available from: URL:
http://www.interpol.int/Public/icpo/corefunctions/TrainingDev.asp, (2010, November 09).

60

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Kapti, A., (2009), International Cooperation in Police Training; Contributions on
National and Global Security, The presentation of 1st Chiefs of Police Meeting in Antalya,
Turkey.
Kellner, D., (2002), Theorizing Globalization, Sociological Theory, Vol.20, No.3 (Nov.
2002), pp.285-305
Khanna, A. (2005). The Communications Revolution in Here, Retrieved from
http://www.rediff.com/money/2005/mar/15guest.htm
Langhorne, R. (2006). The Essentials of Global Politics, New York: Oxford University
Press Inc.
Lope, T.D., (1997), the United States National Security Policy and Aid to Thailand
Police, University Of Denver, Monograph Series in World Affairs.
Marenin, O, (1998), from IPA to ILEA: Change and continuity in United States
international police training programs, Police Quarterly Vol.1, No: 4, pp. 93-126
Rosenau, James N. (2003). Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization.
Princeton: Princeton University Press.
Saskia, S. (1998), Globalization and Its Discontents, New York: New Press
Turkish National Police, Department of Smuggling and Anti-Organized Crime, 2008
Smuggling and Anti-Organized Crime Report, Ankara, Turkey: Turkish National Police Press
Turkish National Police, Department of Foreign Relationship, (2010), Turkish Police
Statistics in NATO and UN, Available from: URL: http://www.egm.gov.tr/daire.disiliskiler.asp,
(2010 November 15).
Turkish National Police, Training Department, (2010), International Training Statistic
Report,
Turkish National Police, Training Department, (2010), The International Police Training
Center of Turkey (IPTC/Turkey) Project Book, pp.4-11
United Nation Peacekeeping Police Trainings, (2010), (online), available from: URL:
http://www.un.org/en/peacekeeping/, (2010, November 11)

61

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

ARĐSTOKSENOS’UN MÜZĐK BĐLĐM ANLAYIŞI
Ozan BAYSAL*
Öz:
Bu çalışmada Tarentum’lu Aristoksenos’un Armoni Öğeleri risâlesi üzerinden
müzikbilim tarihindeki önemi tartışılacaktır. Müzik teorisi tarihinde Pisagor ekolünün
ardından ele alınan Aristoksenos hakkında genellikle Pisagorcuların sayısal-matematiksel
yöntemlerine, duyu ve deneyimi önplanda tutarak karşılık verdiği anlatılır. Felsefe tarihi
anlatımındaki Platon-Aristoteles kutuplaştırmasıyla benzerlikler taşıyan bu genelleme şekli,
açık olmamakla birlikte hem bazı kusurlar içermektedir, hem de Aristoksenos’un çalışmasının
sistematik ve kavramsal boyutunun müzik teorisine sağladığı düşünsel katkıyı görmezden
gelmeye sebep olmaktadır. Çalışmanın amacı, Armoni Öğeleri risâlesinin detaylı bir
incelemesi olmamakla birlikte, Aristoksenos hakkındaki bu eksik anlaşılmaların giderilmesi
adınadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Aristoksenos’un yaşadığı dönemdeki kuramsal
müzik çalışmaları özetlenecek, ertesinde de üzerinde büyük etkisi bulunan hocası
Aristoteles’in müzik teorisine bakış açısı, bilimsel yöntemi ve Aristoksenos’un Armoni
Öğeleri risalesinin plan ve yöntem açısından Aristoteles ile gösterdiği paralellikler ele
alınacaktır. Son bölümde üç kitap halinde bulunan risâlenin ana hatları gözden geçirildikten
sonra kitaplar içinde kullanılan dynameis ve ton gibi bazı önemli kavramsal ifadeler
tartışılacaktır. Bu çerçevede yeniden değerlendirildiğinde, Aristoksenos’un müzik-bilim
anlayışının empirikten ziyade teorik olduğu görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Aristoksenos, Armoni Bilimi, Aristoteles, Pisagorcular, Harmonikçiler
ARISTOXENUS’ NOTION OF HARMONIC SCIENCE
Abstract:
In this study Aristoxenus of Tarentum’s importance in the history of musical science
will be discussed based on his treatise Harmonic Elements. In the history of music theory,
Aristoxenus comes up after the Pythagorean school, and he is usually considered as a
philosopher responding to the numerical-mathematical practices of the Pythagoreans with a
methodology based on sense and experience. Such a generalized narrative, besides being far
from clarity, delivers some problems as well as neglecting the systematic and conceptual
dimension of Aristoxenus’ study, which is actually of crucial importance in terms of its
intellectual contribution to music theory. The purpose of this study, although not being a
detailed examination of Harmonic Elements, is to eliminate such inadequate understandings,
including; an overview of the studies in music theory in the era Aristoxenus had lived,
followed by a discussion on Aristoxenus’ teacher Aristotle’s scientific methodology, and how
his studies influenced Aristoxenus’ treatise. In the last section the general outline of the
treatise will be reviewed, and some important conceptual terms such as dynameis and tone
will be discussed. Evaluated in respect to this framework, it will be evident that Aristoxenus’
approach to musical science is theoretical rather than empirical.
Keywords: Aristoxenus, Harmonic Science, Aristotle, Pythagoreans, Harmonicists
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1. GĐRĐŞ
Aristoksenos’un Armoni Öğeleri risâlesi, müzik tarihinde, müziği bilimsel olarak ele almış ilk
metindir. M.ö. 4. yüzyılda yaşamış olan bu müzisyen, tarihçi, biyograf, eğitimci ve filozofun,
ondan evvel yapılan müzik kuramı çalışmalarının aksine müziği kendi ayakları üzerinde
durabilecek bağımsız ve sistemli bir bilim haline getirme çabası, gerek çalışmasının
sistematik planı, gerek yöntemi, gerekse düşünsel boyutu ile daha sonra yapılacak olan müzik
teorileri çalışmalarını belirgin bir şekilde etkileyecektir. Bu makalede Aristoksenos’un
Armoni Öğeleri risâlesinin müzik-teori tarihindeki önemi tartışılacaktır. Müzik-teori tarihi
çalışmaları, birinci kaynaklar üzerinden yapılan okumaların yanısıra, metinlerin yazıldıkları
dönem bağlamında ele alınmasını, etkileşimde oldukları düşünsel, bilimsel ve estetik boyutlar
çerçevesinde değerlendirilmesini gerektirir. Bu çalışmada da böyle bir yol izlenecek,
öncelikle Aristoksenos’un yaşamı hakkında bir arkaplan oluşturduktan sonra yaşadığı
dönemdeki müzik teorisine yönelik çalışmalar özetlenecektir. Aristoksenos’un, gerek
müzisyen bir geçmişe sahip oluşu, gerek evvelden Pisagorcu bir gelenekten yetişmeye
başlaması, gerekse o dönemde müzik teorisine Pisagorcuların aksine “kulaktan” ve
“deneysel” yaklaşımlar gösteren “Harmonikçiler” ile olan etkileşimi Armoni Öğeleri
çalışmasının nasıl bir ortam içerisinde yeşerdiğini görmek için önemlidir. Bununla birlikte,
Lise’ye girdikten sonra Aristo ile çalışma fırsatı bulan Aristoksenos, hocasının en çok bilim
anlayışı ve bilimsel yönteminden etkilenmiştir, ve yazmış olduğu çalışma, içerik açısından
hocasından farklılıklar gösterse de, genel taslak ve konulara yaklaşım açısından Aristo’yu
hatırlatmaktadır. Risalenin Aristo ile bu paralellikleri irdelendikten sonra, içerik çalışması
yapılacak ve son olarak Armoni Öğeleri’nde kullanılan bazı önemli kavramsal ifadeler
çerçevesinde Aristoksenos’un müzik bilim anlayışı tartışılacaktır. Çalışmamızda
kullanacağımız kaynaklar, Armoni Öğeleri’nin Macran’a (1902) ve Barker’a (1989:126-184)
ait Đngilizce tercümeleridir. Makale boyunca kullanılacak alıntı pasajlar her iki yazarın
Đngilizce tercümesi ile kontrol edildikten sonra, farklı anlamlar barındırmadığı takdirde
Barker’ın çevirisi üzerinden Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Türkçe çeviriler bu makalenin
yazarına aittir.
2. TARENTUMLU ARĐSTOKSENOS VE ÇALIŞMALARI
Güney Đtalya’nın önde gelen şehir devletlerinden biri olan Tarentum’da (bugünkü Toronto)
m.ö. 4. Yüzyılın ilk yarısında dünyaya gelen Aristoksenos’un hayatı hakkında sahip
olduğumuz bilgilerin büyük bir kısmı 10.yüzyılda Bizans’ta Suidas tarafından yazılmış olan
ve Antik dönem Akdeniz havzası hakkında ansiklopedik bilgiler içeren Suda’daki (A-3927
no’lu) kısa bir maddeye dayanmaktadır (http://www.stoa.org/sol-entries/alpha/3927,
14.08.2014 ). Burada Aristoksenos’un hem yetenekli bir müzisyen hem de müzik üzerine bir
otorite olduğu, eğitimine felsefe ile devam ettiği ve de Aristo’nun öğrencisi olana kadar
babası Spintharos, Eryhrae’li Lampros ve Pisagorcu Xenophilos gibi isimlerden ders aldığı
yazar1. Pasajın devamında ise Aristoksenos’un, Lise’de Aristo’nun en gözde öğrencilerinden
biri arasında yer aldığı, ama Aristo’nun varisi olarak Theophrastus’u seçmesinden ötürü
sinirlerine hakim olamayıp Aristo’ya - ölümünün ertesinde - hakaret etmesi anlatılır.
Aristoksenos’un yaşadığı dönemi kabaca Büyük Đskender ve ertesi olarak ifade eden Suda
1

Pasajda Aristoksenos’un hangi isimden müzik hangi isimden felsefe eğitimi aldığı açık değildir. Barker,
Aristoksenos’un babası Spintharos’dan müzisyen olarak bahseder (Barker, 1989:119). Philip ise Xenophilos’un
aslında bir Pisagorcu’dan çok müzik eğitimcisi olduğunu iddia eder (Philip, 1963:257) fakat bu görüş
araştırmacılar arasında destek görmemiştir.
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maddesi, onun ayrıca toplam 453 kitap olmak üzere müzik, felsefe, tarih ve eğitim dallarında
çalışmaları olduğunu yazar.
Uzunca bir dönem elyazması geleneği içerisinde aktarılan bu çalışmalardan sadece Armoni
Öğeleri ve Ritm Öğeleri başlıklı müzik bilimi ile ilgili olan iki eser günümüze ulaşmıştır,
fakat bunlar da bir bütün halinde mevcut değildir. Üç kitap serisi halinde bulunan Armoni
Öğeleri’nde bazı bölümler eksiktir. Ayrıca içerik analizi yapıldığında, gerek kitaplar arasında
yapılan tekrarlar gerekse bazı çelişkili ve değişken ifadeler bu üç kitabın Aristoksenos
tarafından farklı zamanlarda ve farklı projeler olarak yazılıp sonraki bir dönemde tek bir risâle
altında toplanmış olma ihtimalini doğurmaktadır2. Đki kitaptan oluştuğu tahmin edilen Ritm
Öğeleri ise bugün elimizde ancak 36 pasajdan oluşan fragmanlar halinde mevcuttur (Barker,
1989:185-189). Aristoksenos’un diğer çalışmalarından sonraki dönemlerdeki tarihçi ve
yazarların kendi çalışmaları içerisinde bahsettikleri veya ondan alıntı yaptıkları kadarı ile
haberdarız. Örnek olarak, Aristoksenos’un yazmış olduğu Pisagor biyografisinden bazı
bölümler gerek Porphyry gerek Iamblichus gerekse Diogenes Laertius’un 3.yüzyılda yazdığı
kitaplarda aktarılmıştır (Guthrie ve diğerleri, 1988:39). 5.yüzyıl’da yaşayan Stobaeus’un
derlediği antolojide ise Aristoksenos’un Pisagor Öğretileri çalışmasından yedi alıntı pasaj
bulunmaktadır (Huffman, 2008:105). Aristoksenos, ayrıca Sokrates, Plato ve Pisagorcu
Arkitas’ın da biyografilerini yazmıştır (Huffman, 2014:286).
3. “MÜZĐSYEN” VE PĐSAGORCULAR
Aristoksenos’un Pisagorculara olan bu ilgisinin nedeni sadece Suda pasajında anlatılan
Xenophilos ile olan ilişkisinden kaynaklı değildir. Doğup büyüdüğü dönemde Tarentum kenti
Pisagorcu Arkitas’ın (m.ö. 428-350) liderliğinde yönetilmektedir. Tarentum’da yedi kere
üstüste seçilen, askeri ve politik zekasının yanı sıra matematik alanında da bir deha sayılan bu
saygın liderin yaşadığı dönem süresince Platon ve Aristo dahil birçok kişi üzerinde etkisi
olmuştur3. Böyle bir ortamda yetişen ve daha sonra Aristo ile tanışana dek eğitimine
Pisagorcu bir hoca ile devam eden Aristoksenos da hiç kuşkusuz evrensel düzenin sayı ve
sayısal oranlar ile açıklandığı bu felsefi gelenekten etkilenecektir.
Kökleri m.ö.6.yüzyılda yaşamış olan Samos’lu Pisagor’a dayanan bu gelenekte, matematiğe
verilen yetkinlik, tümdengelim yöntemi ile her konudaki evrensel doğruları bulmak için
yeterlidir. Müzik de, özellikle ses sistemleri içinde barındırdığı aralıkların sayısal ve oransal
ilişkileri nedeniyle Pisagorcuların ilgi alanına girmiştir. Örneğin Filolaus (m.ö. 470-385),
Aristoksenos’dan yaklaşık bir yüzyıl önce müziği ve müzikal aralıkları, kozmik düzenin bir
yansıması olarak ele alarak Pisagorcu harmonia (ahenk) düşüncesini ortaya koymuş, Arkitas
ise bu düşünceyi Filolaus’dan çok daha sofistik matematiksel prensipler ile temellendirerek
tetrakord cinslerini ve bu cinslerin farklı bölünmelerindeki aralık oranlarını bu temel üzerine
inşa etmiştir. Aynı zamanda ses fiziği hakkında da önemli tahliller ortaya koyan Arkitas,
süperpartiküler (n+1/n) oranların eşit iki parçaya bölünemeyeceğini, “ahenkli” bölünmelerin
ise ancak aritmetik ve harmonik ortalamalarla mümkün olduğunu söylemiştir. Burada
vurgulanması gereken hususlardan biri de Filolaus ve Arkitas gibi erken dönem
2

Bu ihtimalden ilk olarak Armoni Öğeleri’nin ilk Đngilizce tercümesini yapan Macran (Macran, 1902:90)
bahsetmiştir. Barker (1989:122-123), Mathiesen (1999:297) ve Gibson (2005: 39-42) gibi araştırmacılar ise
birinci ve ikinci kitabın ayrı projelere ait olduğu konusunda hemfikirdirler, üçüncü kitabın ise büyük bir
ihtimalle ikinci kitabın devamı olduğunu savunurlar.
3
Platon’un ideal devletindeki “Filozof Kral”ın esin kaynağı olduğu söylenen Arkitas’ın ilk biyografisini de daha
sonra Aristoksenos kaleme alacaktır (Huffman, 2008:106).
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Pisagorcularda4 ses perdeleri arasındaki ilişkilerin, bu perdelerin birbirlerine olan birimsel
uzaklıkları değil, oransal büyüklükleri olarak tarif edilmesidir. Örneğin bu anlayış
çerçevesinde, bir dioxenia (beşli) bir syllaba’dan (dörtlü) 9:8 oranında büyüktür ve bu oran
(9:8) - süperpartiküler bir oran olmasından dolayı - eşit iki parçaya bölünemez; dolayısıyla
Pisagorcu anlayışta tam-ses veya yarım-ses gibi ifadeler kullanılmaz5.
Sonuç olarak Pisagorcular müzik ile daha çok ses sistemi alanında ilgilenmiş, sayısal
sistemleri içerisinde uyumluluk esaslarını belirledikten sonra, bu esaslar çerçevesinde
dizilerde yer alan “doğru” perdeleri belirlemeye çalışmışlardır. Bununla birlikte Suda
pasajında da yer alan Aristoksenos’un müzisyen geçmişi, yaşadığı dönemin müzik
pratiklerinden haberdar olduğunu ve “uzman” olduğu bu sanat dalı ile olan ilişkisinin sadece
ses sistemleri ile sınırlı olmadığını gösterir. Dolayısıyla, Pisagorcular ile yolunun sıkça
kesiştiği bu gençlik döneminde ‘müzisyen’ Aristoksenos, iki yaklaşımı aynı anda tecrübe
etmektedir; bir tarafta insan algısı ile zamansal bir uzam içerisinde şekil alan bir tekhnê, bir
diğer tarafta ise matematiksel prensipler ile kuramsal bir temel üzerine kurulan, zaman ve
hareketten bağımsız mutlak olgular ile ilgilenen bir gelenek vardır. Matematik ve pratik
arasındaki bu ayrımda, “kulağa” ve “gözleme” dayanan ve Aristoksenos’a esin kaynağı
olacak bir üçüncü yol daha vardır.
4. “TELLERĐ ĐNLETEN” MÜZĐK USTALARI: HARMONĐKOĐ
Aristoksenos’un yaşadığı dönemde müzik ile teorik anlamda ilgilenenler sadece Pisagorcular
değildir. Platon’un Devlet’inde (531:a,b) “kulağı kafadan” daha önemli tuttukları söylenen ve
kulakları ile “en küçük aralıkları” arayan ve bundan dolayı da “gülünç” durumlara düşen bir
grup “müzik ustası”ndan sözedilir;
“-Gülünç de oluyorlar doğrusu… Bizim müzik adamları bilmem hangi diatonik gamlardan dem
vururlar. Kimi yanlarındakinin gizli bir sözünü duymak ister gibi kulak kabartır, kimi iki sesin
arasında bir başka ses bulduğunu, bunun en küçük aralık olduğunu, bu bakımdan da ölçünün ona
uyması gerektiğini ileri sürer. Kimi de bunun, öteki seslerden ayrı olmadığını söyler. Ama hepsi
için kulak kafadan önce gelir.
- Anladım, şu telleri inleten, kulaklarını çekip onlara türlü eziyetler eden müzik ustalarını
6
söylemek istiyorsun.” (Platon, 2013a:252-253) .

Aristo ise aynı gruptan bahsettiği tahmin edilen Đkinci Çözümlemeler’deki (79:a) bir pasajda,
“işitsel armoni” ile ilgilenen bu “gözlemcilerin” armoni bilimindeki “nedenlere” vakıf
olmadıklarını söyler.
“Bu bilimlerden kimileri hemen hemen eşanlamlı; sözgelişi […] matematiksel ve işitsel harmoni.
Burada gözlemcinin işi olanı bilmek, matematikçilerin işi nedenini bilmek; berikiler nedenleri
tanıtlar ve çoğu kez olanı bilmez, tıpkı tümeli inceleyenlerin gözlem eksikliğinden ötürü çoğu kez
7
tek teklerden kimisini bilmemeleri gibi.” (Aristoteles, 2011:28) .
4

Erken dönem Pisagorculardan Filolaus ve Arkitas’da harmonia düşüncesi ve müzik kuramı çalışmaları için bkz.
Baysal, 2014.
5
Pisagorcuların sayılara atfettikleri cisimsel özelliklerin bir benzeri sayılarla ifade edilebilen sesleri ve ses
aralıklarını değerlendirme şekillerine de yansımaktadır M.Ö. 5.yüzyılda yaşayan Pisagorcu Hippasus’un da disk
şeklindeki, aynı çapa sahip farklı yüksekliklerdeki dört adet çan yardımı ile oktav, dörtlü ve beşli aralıkları
anlattığı söylenir (Creese, 2010:93).
6
Bu pasajın devamında Platon’un Pisagorcu Arkitas’a yaptığı eleştirel bir gönderme de vardır. Platon’un bu
eleştirisinin ayrıntıları için bkz. Baysal, 2014.
7
Bu pasajda her iki yöntemin kendi başına eksikliklerinden sözedilmektedir. Bu konuya Aristo’nun bilim
anlayışı işlenirken tekrar değinilecek.
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Bu “müzik ustaları” hakkında daha detaylı bilgilere ise Aristoksenos’un Armoni Öğeleri
risalesinde rastlamaktayız. Özellikle birinci ve ikinci kitapların ilk bölümlerinde ele alınan bu
grup, müzikbilime yaklaşımlarında sistematik olmayışları, nedenleri bilmeyişleri, tanım ve
kanıtlamalar yapamadıkları, bazı önemli hususlara hiç değinmeyişleri ve asıl amaçlarının
sadece müzikle ilgisi olmayan sıradan insanları şematik gösterileri ile etkilemek olduğu iddia
edilerek Aristoksenos’un ağır hışmına uğrarlar. Aristoksenos bu teorisyenlere alaylı bir dil ile
“Harmonikçiler” (Harmonikoi) lakabını takar; çünkü tetrakord cinslerinden sadece
enharmonik cins ile ilgilenip, sunumlarında kullandıkları şemalarda sadece bu cinsi
işlemektedirler.
“Şu anlaşılmaktadır ki, daha önceden armoni bilimi ile ilgilenen bu kişiler gerçekten de
‘Harmonikçiler’dir ve daha fazlası değildir, çünkü sadece enharmonik cins ile ilgilenip, diğer
cinsler hakkında hiç kafa yormamışlardır. Bunun kanıtı da vardır: kullandıkları şemalar sadece
enharmonik sisteme aittir, ve gerek diyatonik gerekse kromatik olanlarını henüz kimse
görmemiştir. ” (Barker, 1989:126-127. Yazarın çevirisi).

Bu pasajlardan anlaşıldığı kadarıyla Harmonikçiler, sadece bir oktavla sınırlı kalacak şekilde
tek bir cins içerisinde yer alan kısıtlı sayıda yapılar ile ilgilenmiş ve bunların temsilini de
şemalar ile göstermişlerdir. Tahminen üstünde perdelerin nokta olarak işaretlendiği bu
çizgisel şemalar, perdeleri ve perde aralıklarını Pisagorcu anlayıştaki oransal büyüklükler
olarak değil, çizgisel bir uzamın üzerindeki birimsel uzaklıklar olarak göstermektedir.
Dolayısıyla Pisagorcuların matematiksel anlayışından farklı olarak bu teorisyenlerde, birimsel
ölçüye dayanan, geometrik bir düşünce tarzı gözlemlenmektedir. Harmonikçiler ayrıca
katapyknosis şemaları olarak adlandırılan bu şemalarda, bir oktav içerisinde belirli bir
makamsal dizi göstermek yerine en sıkı şekilde dizilebilecek aralıkları gösterip, “telleri
inleterek” yaptıkları deneylerde insan kulağının algılayabileceği en küçük birim aralığı
bulmaya çalışmışlardır (Platon’un “gülünç” olarak nitelendirdiği durumdur bu).
Harmonikçiler hakkında başka bir kaynak da Barker’ın kitabında (Barker, 2007:69)
alıntıladığı m.ö. 4.yüzyıldan kalma bir papirüs fragmanıdır. “Ey Atina halkı” satırlarıyla
başlayan ve açık alandaki bir dinleyici kitlesine hitap eden bir dilde yazılmış olan bu
fragmanda, kendilerini Harmonikçiler olarak adlandıran bazı insanların, uzmanı olmadıkları
bir konuda türlü gösterilerle insanları kandırdıklarından, aynı zamanda “çalamadıkları
enstrümanlarla”, “söyleyemedikleri seslerle” ve “vuramadıkları ritimlerle” kafa karışıklığına
yol açıp insanların zamanlarını boşa harcadıklarından söz edilir. Henüz kime ait olduğu
bilinmeyen bu fragman, Barker’ın da bahsettiği üzere muhtemelen Yunanistan’ın
m.ö.5.yüzyılda geçirdiği siyasi-iktisadi kalkınmadan itibaren tarih sahnesinde görünen, üstün
hitabet yetenekleri sayesinde farklı konularda parayla ders veren ve bu nedenle de “felsefe
tarihinin ilk profesyonel felsefecileri sayılan” (Dürüşken, 2014:133) bir Sofist’e aittir. Barker
pasajda bahsedilen Harmonikçiler’in, Aristoksenos’un bahsettikleri ile aynı kişiler olup
olmayacağına konusunda temkinli olsa da, gerek Sofistlerin ve Harmonikçilerin aynı tarihsel
dönemde kesişmeleri, gerek her iki grubun da dinleyici kitlelerinin aynı olması gerekse her iki
grubun da “neden”ler yerine “bilgi”ye yönelik sözlü eğitim vermeleri, Harmonikçilerin de
aslında o dönemde yaşamış bir grup müzik ile ilgilenen Sofist olabileceği ihtimalini
göstermektedir. Bununla birlikte Harmonikçilerin, Pisagorcu oransal yöntemlerine karşılık
olarak sundukları birimsel anlayış ve en küçük aralığı, yani birim aralığı, bulma çalışmaları
Demokritos’un (m.ö.5. - 4.yüzyıl) atom öğretisini hatırlatmaktadır. Evrendeki herşeyin
fiziksel olarak bölünemeyen ve atom adını alan en küçük parçacıklardan meydana geldiğini
savunan bu materyalist öğretide (Yıldırım, 2012:27), duyularla deneyimlenen nitel değişikler
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atomik seviyedeki nicel değişikliklere indirgenir ve bunun sonucunda da bilimsel açıklamalar,
geometrik ve sayısal birimler üzerinden yapılır (Loose, 2008:38). Harmonikçiler de aslında bu
yöntemi benimsemiş telli enstrümanlar üzerinde yaptıkları deneyler ile kulağın ayırdına
varabildiği en küçük değişiklikleri tespit edip bunu en temel aralık birimi olarak kabul etmeye
çalışmışlardır. Her ne kadar Harmonikçileri sert bir dille eleştirse de, Aristoksenos için perde
uzaklıklarının bu şekilde ele alınması önemlidir, zira Armoni Öğeleri’nde “bir dioxenia bir
syllaba’dan 9:8 oranında büyüktür” gibi bir ibare yerine “bir beşli’nin bir dörtlü’den farkı bir
ton’dur” (Barker, 1989:160. y.ç.) tarzı bir anlatım şekli tercih edilecektir. Bazı araştırmacılar
bu paralelliğe dikkat çekerek Harmonikçileri “ilkel Aristoksenosçular” (Barker, 1989:124)
veya “Aristoksenos’un öncüleri” (Mathiesen, 2006:120) olarak değerlendirirler.
Aristoksenos’un kendi müzikbilim sistemini bulma süreci ise gerek Pisagorcu geçmişinden,
gerek müzisyen altyapısından gerekse Harmonikçiler ile olan entellektüel iletişimden gelen
birikimlerini Aristo’cu bir süzgeçten geçirmesi ile başlayacaktır.
5. ARĐSTOTELES VE MÜZĐK
Aristo’nun müzik hakkında özel bir çalışması olmamasına rağmen müzik ile ilgili konular
çalışmalarında sık sık karşımıza çıkar8. Daha çok şiir sanatı ile ilgili olan Poetika’da müzik,
tragedyanın kathartik amaçlarına katkı sağlayan bir unsur olarak ele alınır. Gençlerin
eğitimini tartıştığı Politika’nın sekizinci kitabının büyük bir kısmı ise müzik eğitiminin nasıl
olması gerektiği, müziğin toplum içerisindeki yeri, ahlâki yönü ve ethos düşüncesini
içermektedir. Müzik ile teorik anlamda ilgili olan çeşitli kavramlara veya tanımlara ise ancak
Aristo’nun farklı çalışmalarının satır aralarında rastlanır. Buradaki maksat müzik teorisi
hakkında bir açıklama yapmaktan ziyâde, başka konular hakkında yapılan açıklamalar
içerisinde bu kavramları örnek olarak veya karşılaştırma amaçlı kullanmaktır;
“Đki bilim biri ötekinin kapsamında olacak biçimde – sözgelişi geometriye göre optik ve aritmetiğe
göre harmoni gibi…” (Aristoteles, 2011:20),
“2/1 oranı, ve genel olarak sayı, oktavın nedenleridir.” (Aristoteles, 2014a:236).
“Müzikteki ölçü birimi diesis’dir9, çünkü en küçük aralıktır. Konuşmada ise harftir.” (Barker,
1989:72-73– y.ç. 10).

Yukarıda sunulan üç alıntıdan ilk ikisi Aristo’nun da Pisagorcular gibi müzik bilimini
matematik biliminin kapsamı içinde olduğunu ve bu bilimin sayı ve sayısal oranlar üzerinden
açıklanabildiğini düşündüğünü gösterir. Üçüncü pasaj ise Harmonikçilerin birimsel ölçmeye
dayalı “atomcu” anlayışları ile paralellik gösterir. Gibson ve Barker, Aristo’nun farklı
8

Abdülkadir Meragi’nin yazdığı Makasidu’l-Elhân risalesinde de Aristo’nun ismi (Đskender-i zülkarneyn ve
Platon ile beraber) müzik ilminde “mâhir ve kâmil” olarak geçer. Aristo’nun müzik üzerine özel bir çalışması
olmamasına rağmen bu şekilde anılması muhtemelen 8.yüzyıldan itibaren Grekçeden Arapçaya tercüme edilen
eserler arasında Problemata’nın da yer almasıdır (Turabi, 2004:I). Đslam aleminde Aristo’ya atfedilen ve farklı
konularda soru-cevaplardan oluşan bu çalışmada iki bölüm (XI. Ve XIX. Kitaplar) ses fiziği, oran ve uyum
esasları ile ilgilidir. Fakat bu çalışma, aslında Aristo tarafından yazılmamıştır ve onun ölümü ertesinde Lise’de
yazılmış bir derleme olduğu düşünülmektedir (Barker, 1989:85-86). Bununla beraber, Meragi’nin Pisagor’dan da
“hakim” olarak bahsettiği Makasidu’l-Elhan’daki aynı pasajda, Aristoksenos’dan bahsedilmemesi de
düşündürücüdür, çünkü XV.yüzyılda yazılmış bu çalışma plan olarak Armoni Öğeleri ile büyük paralellikler
taşımaktadır.
9
Bu pasajda geçen diesis, Arslan’ın 2014 basımlı çevirisinde (Aristoteles,2014a:422) “yarım-ses” olarak
tercüme edilmiş fakat diesis’i bu şekilde ifade etmek bazı problemler içerebilir. Çünkü burada bahsedilen diesis
aslında Antik Yunan’da Pisagorculara göre 256:243 oranına tekabül etmekte olan, günümüzde kullanılan
“yarım-ses”den daha küçük bir aralık, Aristoksenos’a göre ise ¼ tona daha yakın bir sestir.
10
Türkçe kaynak belirtilmediği takdirde, makale içerisinde yapılan bütün tercümeler makalenin yazarına aittir.
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pasajlarda farklı anlayışlardan sözediyor olmasını, iki ekol arasındaki farkı tam anlamıyla
kavrayamadığından kaynaklandığını söyler (Gibson, 2005:24), (Barker, 2007:362). Başka bir
ihtimal de, yetki sahibi olmadığı bir konu olan müzik teorisinde, ekol farklılığı gözetmeksizin
uzman görüşlerine, asıl tartışmakta olduğu argümanı güçlendirme amaçlı, yer vermesidir.
Zaten Aristo’nun Aristoksenos’un müzikbilim anlayışı üzerindeki etkisi de, müzik teorisi
bilgisinden çok bilimsel yöntemi ile ilgili olacaktır.
6. ARĐSTOTELES’ĐN BĐLĐM ANLAYIŞI VE ARMONĐ ÖĞELERĐ
Aristo bilimleri üçe ayırmıştır. Bunlar önem sırasına göre; matematik, fizik ve teoloji gibi
“bilgiyi kendisi için isteyen” teorik bilimler, bilgiyi bir davranış rehberi olarak isteyen pratik
bilimler ve bilgiyi bir eser üretmek için isteyen poetik bilimler’dir (Dürüşken, 2014:240-214).
Her ne kadar matematik biliminin de içinde bulunduğu teorik bilimler Aristo için en önemli
ve saygın bilimler içerisinde yer alıyor olsa da, Aristo’nun, hayat anlayışlarının merkezine
matematiği koyan Pisagorculara olan yaklaşımının mesafeli, ve eleştirel olduğu gözlemlenir11.
Pisagorcuların özellikle doğa olayları ile ilgili olan tezlerinin Aristo tarafından güvenilir
bulunmamasının en büyük nedeni bilgiyi elde etmekteki yöntemlerinde yatmaktadır. Herşeyi
matematiksel ilkeler ile açıklamaya çalışmakta olan Pisagorcuların aksine, Aristo “her şey
ancak kendi ilkelerinden saltık anlamda tanıtlanabilir12” (Aristoteles, 2011:22) diyerek farklı
bilimlerin konularının, o bilimlere ait prensip ve ilkelere dayanması gerektiğini savunur. Ona
göre doğa olayları, sürekli devinim ve değişim halinde olmalarından dolayı matematik
biliminin konusu olamaz. Bunun sonucu olarak da Pisagorcu yöntem, fiziksel olguların
nedenleri hakkında herhangi bir açıklama vermemekle birlikte, kurulan matematiksel sistemin
bütünlüğünü korumak pahasına bu sisteme uymayan fiziksel olgulara “doğru olmaya
yetmeyen” spekülatif açıklamalar getirmek durumunda kalmaktadır. Aristo’nun Pisagorcu
yöntemin bu sorununa müstesna eleştirileri Metafizik’in birinci kitabında ele alınır;
“…matematiğe kendilerini veren ilk insanlar olan Pythagorasçılar diye adlandırılan kişiler, sadece
bu disiplini geliştirmekle kalmamışlar, aynı zamanda onun içinde yetiştiklerinden matematiğin
ilkelerinin herşeyin ilkeleri olduğunu düşünmüşlerdir.[…] Onlar göksel olaylar, göğün kısımları ve
evrenin tüm düzeni ile sayıların özellikleri ve müziksel skalalar arasında bulabildikleri bütün
benzerlikleri toplayıp kendi sistemleri içine sokmakta ve eğer herhangi bir noktada bir boşluk
kendini gösterirse, kuramlarının tutarlılığını sağlamak üzere çabucak zorunlu eklemelerde
bulunmaktaydılar. Örneğin 10 sayısı mükemmel ve sayıların tüm doğasını içinde bulunduran bir
sayı olarak göründüğünden, gökte hareket eden cisimlerin 10 tane olduğunu söylemektedirler.
Ancak görünen gök cisimleri yalnızca 9 tane olduğundan bu boşluğu doldurmak üzere onlar bir
onuncuyu, yani Karşı-Yer’i13 icat etmişlerdir.” (Aristoteles, 2014a:99-101).

11

Örneğin, Pisagorcu Arkitas’ın ses fiziği ve algısı üzerine yaptığı tahliller, her ne kadar Aristo’nun Ruh Üzerine
adlı çalışmasının “Đşitme ve Ses” bölümündeki açıklamalar ile benzerlik taşısa da (Aristoteles,2014b:110), Fizik
kitabında Aristo, Arkitas’ın gökcisim hareketlerinden de ses çıkabileceği tezini – daha sonra Pisagorcu gelenek
içerisinde de sıkça yer alacak olan kozmik-senfoni düşüncesini – gerçekçi bulmaz; “…söylenen şey hoş, özgün
ama bunlar doğru olması için yetmiyor” (Aristoteles, 1997:133,134).
12
Aristo’nun epistemolojik yönteme dair yapmış olduğu çalışmalarda sıkça başvurduğu tanıtlama terimi
(apodeiksis), işaret etme, gösterme, kanıtlama ve zorunlu çıkarım anlamında kullanılır. Kısaca tanıtlama,
öncüllerin doğru ve ilksel olduğu durumlarda, ortaya atılan iddianın doğruluğunun mantık ile zorunlu çıkarımı,
yani kanıtlanmasıdır (Peters, 2004:43-44).
13
Burada Pisagorcu Filolaus’a atfedilen ve kozmolojik sistemde evrenin merkezinde dünya yerine “merkezi
ateş”’in bulunduğu düşünceden bahsediliyor. Bu sistemde, Filolaus, güneş dahil olmak üzere bütün
gökcisimlerini bu “merkezi ateş”in yörüngesinde olacak şekilde tarif ederken, Dünya ile aynı hizada olup
beraber hareket eden ve bu “merkezi ateş”e daha yakın olan “Karşı-Yer” (“Karşı-Dünya”) adında gizemli bir
gökcisminden sözetmiştir.(Kingsley, 2002:175-195).
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“Pythagorasçılar diye adlandırılanlar14, Doğa Filozoflarınınkinden daha uzak ilke ve öğeleri ele
almaktadırlar (bunun nedeni onların ilkelerini duyusal-olmayan şeylerden çıkarmalarıydı.[…])
Bununla birlikte onların tüm tartışma ve araştırmaları gene de Doğa hakkındadır. Çünkü onlar
göğün nasıl meydana geldiğini tasvir ederler ve onun farklı kısımlarında olup bitenleri, hâlleri ve
işlevlerini anlatırlar. Đlke ve nedenlerini, bunları açıklamakta kullanırlar. Bu ise onların var olanın
tamamen duyusal olandan ve gök küresi denen şeyin içinde bulunandan ibaret olduğu konusunda
diğerlerinin, yani Doğa Filozoflarının görüşlerini paylaştıkları anlamına gelir. Bununla birlikte
yukarıda dediğimiz gibi, Pythagorasçıların sözünü ettikleri ilke ve nedenler, onları kendi sistemleri
içinde daha yüce bir gerçeklik planına yükseltmek için yeterlidir ve bu neden ve ilkeler, doğa
hakkındaki görüşlerinden çok bu gerçeklik planına uygun düşmektedir. Ancak, […] hareketin nasıl
ortaya çıkabileceğini veya hareket ve değişme olmaksızın oluş ve yokoluşun nasıl mümkün
olabileceğini veya gökte hareket eden cisimlerin, hareketlerini nasıl yapabileceklerini bize
söylememektedirler.” (Aristoteles, 2014a:122-123).

Bir bilimin sınırlarının o bilime ait prensiplerle çizilmesi kaidesi, Aristoksenos’un Armoni
Öğeleri’nde hocasının bilim anlayışından örnek alacağı ilk hususlardan biri olmuştur. Bu
sınırların doğru şekilde çizilebilmesi için Aristo öncelikle araştırmanın “konusunun ne
olduğunu, hangi ilim koluna bağlı olduğunu ortaya koymak” gerektiğini belirtir (Aristo,
1966:4). Aynı zamanda bir müzisyen olan Aristoksenos’un hocası Aristo’dan ayrıldığı nokta
da, bu biliminin “ne konusunda” ve “hangi ilim koluna bağlı olduğu” hususudur; yani
müziğin ona göre ne olduğu hususu. Aristo’nun, Pisagorcular gibi müziği matematik
biliminin kapsamında tutması, araştırmanın konusunu harmonia’ya, yani ses perdelerinin
ahenk esaslarına yönelik saymasından ileri gelmektedir. Konu bu çerçevede ele alınınca da
sayısal ilişkiler uyumlu müzikal aralıkları ‘doğru’ açıklayabilmektedir. Aristo bu düşünceye o
kadar bağlıdır ki, Ruh Üzerine adlı çalışmasında (426a27-b7) duyma algısının işleyiş tarzının
bile sayısal oranlar ile bir şekilde ilişkisi olması gerekliliğinden bahsetmektedir15.
Aristoksenos ise duyma algısında bu tarz bir sayısal işleyiş olduğuna inanmamakla birlikte,
bunun sadece algısal bir süreç olmadığını da düşünmekte, ve zamansal bir sanat olan müziği
kavramada algının yanında hafızanın da gerekliliği üzerinde durmaktadır; “Müziğin
kavranması iki şeyden kaynaklanır, algı ve hafıza, çünkü kulağımıza geleni algılamak, gelipgeçeni ise hatırlamak zorundayız. Müziğin içeriğini takip etmenin başka bir yolu yoktur.”
(Barker, 1989:155). Kısacası müzik, Aristoksenos’da sadece kulakla ‘anlık’ algılanan seslerin
ahenk ilişkilerinden ibaret değildir. Bu ‘gelen-geçen’ ahenk, ‘gelmekte-olan’ların takibinin
sağlanması için hafızada belirli izler bırakırken, ‘gelecek-olan’ların takibi için de bilinçte
farklı izdüşümler oluşturacaktır. Konumuz, artık içerisinde zamanı ve bu zamanı anlamlı bir
şekilde yorumlayabilecek zihinsel aktiviteleri de barındırmaktadır.
Aristoksenos, müzikbilimin “ne konusunda olduğunu” – hocasının tavsiyesine uygun olarak –
Armoni Öğeleri’nin (1. ve 2. kitapların) ilk cümlelerinde açıklar; müzikbilim melodi ile
ilgilenir16 (Barker, 1989:126 & 149); sistemler, modlar ve melodik kompozisyon ile ilgili her
14

Dikkat edilirse Aristo her iki pasajda da “Pisagorcular” yerine “Pisagorcular diye adlandırılanlar” ifadesini
tercih etmiştir. Bu pasajlar Đngilizce çevirilerde “the so-called Pythagoreans” diye geçer, yani “sözümona
Pisagorcular” olarak da tercüme etmek mümkündür. Nükteli bir dil olsun olmasın, bu ifade tarzından Aristo’nun
Pisagorcular ile arasına mesafe koyma kaygısında olduğu düşünülebilir. Fakat, bunun yanında Aristo’nun sadece
“Pisagorcular” tanımını kullandığı pasajlar da vardır. Bu da Aristo’nun Pisagorcular arasında iki farklı gruptan
bahsetmiş olma olasılığını düşündürür. Unutulmamalıdır ki, Pisagor takipçileri matematik üzerinden çalışmalar
yapan Mathematikoi grubu ve öğretilerin ilahi ve ezoterik boyutu ile ilgilenen Akousmatikoi grubu olmak üzere
iki kola ayrılırlar. Primavesi (2014) bu konuda Aristo’nun “Pisagorcular diye adlandırılanlar” ifadesinin ikinci
gruba yönelik olabileceği ihtimali üzerinde durur.
15
“…nihayet armoni orantı ise, işitmenin de bir tür orantı olması zorunludur.” (Aristoteles, 2014b:147).
16
Müzik bilimin melodi ile ilgili olduğundan hem Birinci hem de Đkinci kitabın başında bahsedilir.
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türlü bilginin tetkikidir ve bunların ötesindeki herşey bu çalışma alanının dışında kalır
(Barker, 1989:126). Bu girişin ertesinde Aristoksenos, çalışmanın yöntemi hakkındaki ilk
ipuçlarını verirken “seleflerinden” farkını izah eder;
“Biz bu meselede, görüngülerle uyumlu kanıtlar vermeye çalışırken seleflerimizin tutumunda
değiliz, ki onlardan bazıları konu ile tamamen ilgisiz olan argümanlar kullanıp, algıyı kusurlu
saymış ve onu baştan savmışlardır, ve yüksek ile alçak seslerin, sayıların oranlarından ve göreceli
hızlarından meydana geldiğini söyleyerek teorik açıklamalar uydurmuşlardır. Onların açıklamaları
büsbütün alakasızdır, ve görüngülerle tamamen çatışma halindedir.” (Barker, 1989:149).

Arkitas’ın ses teorisi dahil, Pisagorcu ekole yönelik olan bu göndermenin bulunduğu pasaj,
müzikbilimi tarihi açısından devrim niteliği taşır. Aristoksenos, araştırmanın konusunun “ne
hakkında” olduğunu “melodi” olarak belirledikten sonra ne hakkında olmadığını da belirtmiş;
o zamana dek müzik kuramı çalışmalarında ağırlıklı bir şekilde hakim olan Pisagorcu
yöntemin, asıl konumuz ile “büsbütün alakasız” olduğunu ilan etmiştir. Bundan dolayı sayılar
ve sayısal oranlar Armoni Öğeleri’nin konu kapsamında olmayacaktır; yanlış olmalarından
ötürü değil konu ile ilgisiz oluşlarından. Sınırları iyice belirlenen bu bilimin hangi temel
üzerine kurulacağı ise bu pasajın hemen ertesinde açıklanır; “[Bu] araştırmanın sonuçta iki
dayanağı vardır, duyma ve uslamlama.” (Barker, 1989:150). Böylece, Aristoksenos,
Aristo’nun matematik biliminin kapsamı içerisinde gördüğü bu bilimi, Aristocu bir yaklaşım
sergileyerek, matematikten ayırmayı başarmış ve ona - doğa bilimlerine benzer bir şekilde hem “duyma” hem de “uslamlama”ya dayanan bağımsız bir araştırma alanı yaratmıştır.
“Gözde öğrenci”nin hocasına, hocasının yöntemi ile karşılık vermesi sadece bununla sınırlı
değildir, çünkü Armoni Öğeleri, genel plan ve araştırmanın ele alınış şekli bakımından
Aristo’nun başta Đkinci Çözümlemeler17 olmak üzere Organon çalışmaları ile sistemli bir
şekilde ortaya koyduğu bilimsel doktrini kendisine model olarak almıştır (Gibson, 2005:31).
Felsefe-bilim tarihinde yapılan en sık genellemelerden biri Aristo düşüncesini anlatırken onu
Platon ile ayrı kutuplara18 yerleştirerek salt bir akıl ile elde edilen kavramsal bilgi ve gözleme
dayanan duyusal bilgi çatışması olarak ele almak olmuştur. Rafaello’nun Atina Okulu
freskinde bu iki düşünürün betimlenişine bakıldığında da bu genellemenin bir temsili
görülebilir; ‘mutlak’ olanı arayışta Platon’un parmağını yukarıya işaret ederek “bu dünyanın
ötesini” göstermesine, Aristo onu onaylamayan bir tavırda beş parmağı birden açık, avucunun
içi yeri gösterir bir şekilde “öte değil burası” anlamında bir jestle karşılık vermektedir. Đki
düşünürü bu şekilde özetleme eğilimi, her ne kadar haklı bir temel üzerinden hareket etse de,
bir o kadar da sorunlara gebedir; zira bu genelleme tarzı Aristo’nun ‘mutlak’ını duyu, gözlem
ve deneyimler ile sınırlandırmaya ve hatta ona “empirist” etiketi yapıştırmaya kadar
götürebilir (Babür, 2011:7). Halbuki, Aristo’nun bilim anlayışı “empirik” olduğu kadar
sistemli bir akıl yürütme sürecine ve aynı zamanda son derece aksiyomatik bir dile sahiptir.
Aristo, bilgiye ulaşmak için, öncelikle algı, gözlem ve deneyimlerden (aisthesis) oluşan bir
sürecin sonunda, başta duyulur olan tikel bilgilerden, sezgisel bir akıl yürütme (noesis)
17

Felsefe tarihinde “ilk meta-bilgi-kuramı kitabı” (Babür, 2011:5) olarak görülen Đkinci Çözümlemeler risâlesi,
ondan evvel gelen Birinci Çözümlemeler gibi Aristo’nun Organon (Mantık) başlığı altında toplanan çalışmaları
içerisinde yer almaktadır. Kelime anlamı alet, araç demek olan Organon terimi, Aristo için her bilimsel etkinlik
için doğru bilgiye ulaşma yolundaki vazgeçilmez bir araç olan mantık anlamına gelir (Gökberk, 2012:70).
18
19.yüzyıl düşünürü S.T. Coleridge’e göre her insan ya Aristocu ya da Platoncu olarak doğmuştur ve bu iki
insan sınıfının yanında bir üçüncü sınıf mümkün değildir. 20.yüzyıl Đngiliz filozofu Gilbert Ryle ise her insanın
yeşil-mavi, tatlı-ekşi, kedi-köpek, Platon-Aristo bazında dört temel ayrışım üzerinden ikiye bölündüğünü; ve bu
ayrışmalardan birindeki tercihin diğer üçündeki tercihleri belli edeceğini söyler (Kenny, 2006:90).
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sonucunda tümele gidilerek belirli ilkeler ve önermeler çıkarılmasını (epagoge), ulaşılan bu
tümel bilgilerin ve ilkelerin ise mantıksal çıkarımlar ile kanıtlanmasının (apodeiksis)
gerektiğini söyler. Dolayısıyla, bilgiye ulaşmada duyu ve deneyimler başlangıç noktası
olabilir, fakat tanım, kıyas, tasım, tanıtlama vb. gibi hem tümevarımsal hem de
tümdengelimsel sistemli bir uslamlama sürecinden geçmeyen ve sadece duyum ile elde edilen
bilgiyi “doğru” bilgi kabul edilmez;
“…bireysel şeylerle ilgili olarak bize en güvenilir bilgileri verdikleri halde duyularımızdan
hiçbirine bilgelik olarak bakamayız. Çünkü onlar bize hiçbirşeyin nedenini, örneğin ateşin neden
sıcak olduğunu söylemezler, sadece onun sıcak olduğunu söylerler.” (Aristoteles, 2014a:79).
“Duyumla bilgi edinilemez. […]Tümel olanı ve her şeyde olanı algılamak ise olanaksız. […]
tekilin algılanması zorunlu, bilgi ise tümeli bilmektir.” (Aristoteles, 2011:47).

Bununla birlikte, doğruluğu kesinleşen – ve artık bir nevi aksiyom halini almış olan - bu
bilgiler19, yine mantıksal çıkarımlar ile yeni bilgilere ulaşılması için de araştırmacıya – veya
başka araştırmacılara - olanak sağlar20. Başka bir deyişle, bir konu hakkında daha önceden o
konunun uzmanı tarafından yapılmış açıklamaların, bu doğruluklara güvenilerek mantıksal
çıkarım zincirinin içine doğrudan doğruya dahil edilebilme eğilimi vardır21. Ayrıca
unutmamak gerekir ki, “deneyim” ve “deney” birbirinden farklı yöntem ve süreçlerdir.
“Deneyim” özel durumların incelenip ve yukarıda anlatıldığı üzere akıl yürütme ile
genellenmesidir, “deney” ise doğada yeni ya da kontrollü durumlar yaratmayı ve bu
durumların titiz bir şekilde tekrar tekrar incelenmesi gerektirir - bu da erken modern
dönemdeki bilimsel devrime kadar rastlanılan bir yöntem olmayacaktır22 (Cushing, 2010:25).
Platon-Aristo kutuplaştırmasına çok benzer bir durum müzik teorisi tarihi anlatımında
Pisagor-Aristoksenos için de görülmektedir. Bu anlatımda da Pisagorcuların matematik ve
“hesapçı”23 yöntemine Aristoksenos ‘kulak ve deneyimle’ karşılık vermiştir. Dikkatli bir
inceleme yapılmadan, tarafların bu şekilde “rasyonalist-empirist” ayrımında genellenmesi,
ciddi belirsizlikler içermesinin yanısıra, Aristoksenos’un asıl ortaya koymuş olduğu
19

“…her tasım ya zorunlu öncüllere ya da çoğu kez öyle olan öncüllere dayanır; öncüller zorunluysa sonuç da
zorunlu, öncüller çoğu kez öyle ise sonuç da öyle.” (Aristoteles, 2011:47)
20
Doğru bilgi, doğru önermeler ile dile gelir ama bu önermelerin doğruluğu da daha evvelden benzer bir süreç
ile elde edildiği için bilginin kaynağının bulunması araştırmacıyı geriye doğru sonsuz bir ters-çıkarım
denklemine sokabilir. Bundan dolayı, araştırmacı için belli bir noktada durup o (ilk) önermeyi doğru olarak
kabul etmek gerekebilir. Burada da o konu hakkındaki uzman görüşlerine güvenmek gerekir, nitekim Aristo da
“doğruyu uzmanından öğrenebilirsiniz” (Çelik, 2010:95) demiştir. Başka bir deyişle, bir konu hakkında daha
önceden o konunun uzmanı tarafından yapılmış açıklamaların, bu doğruluklara güvenilerek mantıksal çıkarım
zincirinin içine doğrudan doğruya dahil edilebilme eğilimi vardır.
21
Zira Ortaçağ’ın skolastik yönteminde de bu geçerli olmuş, gerek bir konu hakkındaki kalıplaşmış önyargılar,
gerekse dogma haline gelen ve doğruluğundan şüphe edilmeyen daha önceden yapılmış birçok tarif, dolaysız bir
şekilde doğru önerme olarak kabul edilerek Ortaçağ’ı kısır bir araştırma döngüsü içerisine sokmuştur. Adeta
ansiklopedik bir derleme şeklinde kalıplaşmış bu ilkeleri inkâr edenlerle tartışılmaya girilmemesi de (‘Contra
principia negantem non est disputandum’) bu döngüyü sağlamlaştıran en önemli kurallardan biri olmuştur.
Konuyu bu açıdan ele alan Popper, Platon ve Aristo arasında aslında hiç de ‘kutupsal’ bir fark olmadığını,
Platon’un ‘idea’ düşüncesindeki “insan iradesine karşı olan açık isyanın”, Aristo’nun ‘ilk ilkeler’ düşüncesi ile
“sağduyuya karşı gizli bir başkaldırıya dönüştüğünü” söyleyebilecek kadar ileri gitmiştir (Popper, 2011:237).
22
Örneğin, gözlemleri üzerinden yaptığı basit bir akıl yürütme ile büyük bir taşın küçük bir taştan daha hızlı yere
düşeceği sonucuna ulaşan Aristocu yaklaşım, Galileo’ya kadar doğru kabul edilecek bu varsayımı kontrol etme
zahmetine girmemiştir (Solomon&Higgins, 2013:86).
23
Bu makalenin yazıldığı dönemde, Pisagor ve Aristoksenos hakkında çok basit bir internet taraması
yapıldığında “kulaktan armoniciler ve hesapçı armoniciler” gibi pek çok tabire rastlamak mümkün. Bu
gruplamalar içerisinde daha önce ele aldığımız “Harmonikçiler”den ise hiç söz edilmemekte.
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sistematik yöntemi ve müzik bilimi kavramsal ve aksiyomatik bir bilim haline getirme
girişimini ikinci plana itmekte, aynı zamanda kuramsal temeli zayıf bir teorisyen olarak
anlaşılmasına neden olabilmektedir. Aslında bu tarif sadece gözlem ve deneye dayalı olan bir
program yürüten ve “neden”ler ile değil bilgi ile ilgilenen Harmonikçiler için daha uygun
olabilir. Nitekim Armoni Öğeleri’nin birinci ve ikinci kitaplarının ilk bölümlerinde
Harmonikçiler, bundan dolayı eleştirilmektedir. Bir nevi müzikbilim külliyatının gözden
geçirildiği bu bölümlerde Aristoksenos’un, öncelikle Pisagorcu anlayışı konu dışı ilan
ettiğinden zaten bahsetmiştik. Harmonikçiler ise konu kapsamında yer alırlar, fakat her ne
kadar çıkış noktaları duyuya dayanma ve sesleri düzlemsel aralıklar bağlamında
değerlendirme gibi Aristoksenos ile benzerlikler içerse de, Aristoksenos onların yöntemlerini
sistemsiz, verdikleri bilgiyi ise eksik, yer yer yanlış, yer yer de uygulamaya yönelik olmayan
ve dolayısıyla geçerliliği de olmayan bilgi olarak görür. Okuyucunun bu kusurları görmesi
“…bu bilimde kaç bölüm olduğunu ve her birinin işlevini ayrıntılı bir şekilde anlattığımızda
daha da kolaylaşacaktır.” diye devam eder Aristoksenos ve ekler: “Göreceğiz ki onlar bu
bölümlerden bazılarına dokunmamışlardır bile, diğerlerini de yetersizce ele almışlardır; bu da
bu bilimin ne olduğu hakkındaki anahatları etraflıca gözden geçirmemizle beraber bize açık
olacaktır.” (Barker, 1989:127.y.ç.). Bu vaatten sonra bu bilimin “anahatları” - başka bir
deyişle armoni öğeleri – teker teker ve tanımlı bir şekilde ele alınır. Aristoksenos burada da
aslında hocası Aristo’nun algılanan gerçekliği en genel yönlerine göre sınıflandırdığı
Kategoriler çalışmasına paralel bir yol izleyerek, araştırmasının hazırlık aşamasında “özü
kuşatıcı bir çalışma” yapmaya girişmiştir. Çünkü müzik biliminin konusu olan melodinin
bilinmesini mümkün kılan, öncelikle sahip olduğu bu öğelerin ve tümel özelliklerin
taranmasıdır.
7. ARMONĐ ÖĞELERĐ: GENEL PLAN VE ‘DYNAMEĐS’ KAVRAMI
Üç kitap serisi halinde bulunan Armoni Öğeleri’nin, kitaplar arasında görülen tekrarlar ve bazı
tutarsızlıklardan dolayı farklı zamanlarda yazılıp daha sonraki bir dönemde tek bir risâle
altında toplanmış olma ihtimalinden daha önce bahsetmiştik. Bu husus en çok genel
planlarının büyük bir kısmı birbirleri ile örtüşmekte olan birinci ve ikinci kitaplar arasında
gözlemlenir. Her iki kitap da Armoni biliminin konusunun melodi olduğunun açıklanması ile
başlar; 1.Kitap’ta bu açıklamaya ek olarak “sistemler ve ton’ların kavranması ile ilgili olan
herşey” ifadesi yer alır, ‘melodik kompozisyon’ konu kapsamının dışında bırakılmıştır;
2.Kitap’ta ise “gerek vokal gerek enstrümantal, bütün müzikal melodiler ile ilgilenen bilim”
ifadesi tercih edilmiş ve ardından da ‘melodik kompozisyon’ araştırmaya dahil edilmiştir. Bu
açıklamaların ertesinde her iki kitap da, bir yandan Pisagorcu ve Harmonikçi yöntemlere
göndermeler, bir yandan da öğelerin açıklamalı bir şekilde ele alınması ile devam eder. Tablo
1’de ele alınan bu öğeler gösterilmektedir; #1’den #7’ye kadar numaralandırılmış olan öğeler
1.Kitap’ta, #2’den #8’e kadar numaralandırılmış olanlar ise 2.Kitap’ta tartışılır. #2-#7 arası
olanlar her iki kitapta da bulunmaktadır;
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Tablo 1: Aristoksenos’un “Armoni Öğeleri”: Birinci ve Đkinci Kitap içerik karşılaştırması
Tablo 1’den de görüleceği üzere, Aristoksenos’un programı, müzikbilimin konusu olan
melodi’yi en temel unsurları olan müzikal ses ve bu seslerin oluşturduğu aralık’dan
başlayarak sistemli bir şekilde daha karmaşık yapıları açıklayabilmek üzerine kurulmuştur.
Plan olarak bazı farklar barındırsa da çoğunlukla örtüşmekte olan bu iki fasikül
karşılaştırıldığında 2.Kitap’ın 1.Kitap’a göre daha düzenli bir seyir halinde ilerlediği
görülmektedir. Ayrıca, 2.Kitap’ta kullanılan dynameis gibi bazı kavramsal ifadeler, bu kitabı
1.Kitap’a göre daha ileri bir düzeyden hitap ettiğini gösterir24. 1.Kitap’ta ilk ele alınan konu
‘ses ve hareket şekilleri’ 2.Kitap’ta bulunmamaktadır. Onun yerine Aristoksenos 2.Kitap’ta
projesine doğrudan aralık konusu ile başlamış, son halka olarak da melodik kompozisyonu
eklemiştir, fakat kitabın başında bu öğeden bahsedilse de, sonunda bu bölüm eksiktir ve bu
kitap melodik akıcılık ve ardıllık üzerine üç aksiyomatik önerme ve bunların hemen ardından
gelen bir dörtlü aralığın iki-buçuk ton’dan oluştuğunun kanıtlanması ile son bulur. Buradaki
önermeler, sadece aksiyomlardan oluşan 3.Kitap’a temel teşkil edecektir ve 3.Kitap’ın
2.Kitap’ın devamı niteliğinde olduğu savlarını güçlendirir.
Özellikle insan sesi odaklı ele alınan 1.Kitabın ilk bölümünde, Aristoksenos konuşma sesi –
şarkı söyleme sesi, yükseklik-alçaklık gibi ayrımlar yaptıktan sonra, ‘aralıklı hareket’
nitelendirmesi ile melodik ses’in belirli bir ‘uzam’ içerisinde nasıl hareket ettiğini anlatır.
Buna göre melodik ses, öncelikle belirli yükseklikteki bir ses üzerinde belirli bir zaman
aralığında sabit olarak dururken, ‘adeta arada bir mesafe kateder gibi’ farklı yükseklikteki
başka bir sese hareket ederek bu ses üzerinde belirli bir zaman aralığında sabit olarak
durmasıdır (Barker, 1989:133). Her ne kadar basit bir tanım gibi gözükse de Aristoksenos bu
açıklaması ile müzikbilim içinde daha önce kullanılmamış üç yeni kavramdan
bahsetmektedir; ‘uzam’, ‘hareket’ ve ‘zaman’. Aristo’nun Fizik çalışmasında da sık sık
karşımıza çıkmakta olan ve birbirleriyle ilintili ele alınan bu kavramlar – uzam sayesinde
hareket mümkün olur, hareket ise zamanla ilgili birşeydir - matematikten bağımsız bir
araştırma alanı bulmaya çalışan Aristoksenos’un izleyeceği yolun, ‘devinim ve değişim’ ile
ilgilenmeyen Pisagorculardan ne kadar farklı olacağının habercisidir. Pisagorcularda ‘oransal
büyüklükler’ ile açıklanan ses farklılıkları, artık belirli yükseklik sınırlarındaki ‘aralıksal
mesafeler’ olarak ele alınacaktır. Listedeki ikinci öğe olan aralık (diastema) kavramı bu
anlayış üzerine temellendirilmiştir; “Bir aralık [diastema] aynı sese sahip olmayan iki nota
tarafından sınırlandırılmış olandır.” (Barker, 1989:136).
Aristoksenos aralıkları farklı şekillerde sınıflandırarak ele alır. Bu sınıflandırmalardan biri,
aralığın uyumlu olup olmadığıdır, bunun kararını ise sayısal oranlar değil kulak vermektedir.
24

Gibson (2005) bundan dolayı 1.Kitabın aslında daha evvelden yazılmış ve iptal edilmiş bir taslak çalışma
olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır.
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Örneğin, dörtlü, beşli ve oktav gibi aralıklar kulağın rahatlıkla ayırdına varabileceği ve
uyumlu olarak teyid edebileceği aralıklardır25. Uyumsuz aralıkların ayırdına varmak ise
uyumlu aralıklara göre daha zordur, bunun için de Aristoksenos okuyucuya farklı aralıkları
‘mesafe’ olarak belirlemek için kullanacağı ölçü birimi olan ‘ton’u sunar. Bir ‘ton’ en küçük
uyumlu aralıklar olan beşli ve dörtlü arasındaki farktır26. Bu önerme ile herhangi bir perdeden
beşli yukarı – dörtlü aşağı gidilerek o perdeden 1 ton yukarıdaki perde bulunabilir. Aynı
şekilde dörtlü yukarı - beşli aşağı gidilerek 1 ton aşağıdaki perde bulunabilir (Şekil 1).

Şekil 1: Aristoksenos: “1-ton beşli ve dörtlü arasındaki farktır.”
Aristoksenos’a göre bir ton, iki (yarım-ton), üç (1/3 ton) ve dört (¼ ton) olmak üzere üç farklı
şekilde bölünebilir ve bunlar sırasıyla yarım-ton, kromatik diesis ve enharmonik diesis olarak
adlandırır (Şekil 2). Bu aralıklardan enharmonik diesis’den küçük olan aralıkları ise müzikal
olarak kabul etmez (Barker, 1989:140), fakat özellikle tetrakord cinslerindeki perdeler
arasındaki mesafeleri anlatırken bir ton’un on-iki’ye kadar bölünebildiği (1/12 ton) ve
hesaplamalarda bu aralığın da kullanıldığı görülür (Barker, 1989:143-144).

Şekil 2: Aristoksenos; Ton’un bölünmeleri
Burada ayrıca 1 ton’un üçe bölünebilmesinin, üç kromatik diesis’in peşpeşe kullanılabileceği
anlamına gelmeyeceği, bunun çokça yapılan bir hata olduğu, fakat böyle bir melodik
hareketin mümkün olamayacağı tartışılır (Barker, 1989:160). Aynı husus enharmonik
diesis’in kullanımı için de geçerlidir. Bu tartışmada katapyknosis şemalarına bir eleştiri vardır.
Önceki bölümden hatırlayacak olursak, Harmonikçiler bu şemalarda, insan kulağının
algılayabileceği en küçük aralığı birim olarak kullanarak bir oktav içerisindeki sesleri en sıkı
şekilde göstermişlerdir. Aristoksenos ise “teorik olarak” en küçük birim aralık diye birşeyin
olmadığını savunur ve Harmonikçilerin şemaları için “katapyknosis melodik değildir ve
tamamen gereksizdir.” (Barker, 1989:154) ifadesini kullanır. Çünkü ikiden fazla diesis
25

Ayrıca 2 oktav + 5li aralığın aşılmaması kaydı ile oktavlara eklenecek 4lü ve 5li aralıklar bize yine kulağın da
onaylayacağı uyumlu aralıkları verecektir. Burada da Pisagorcu sistemden bir fark ortaya çıkar. Pisagorcuların
tetraktis sayılarını içermediği ve süperpartiküler bir oran olmadığı için uzun bir dönem uyumlu bir aralık olarak
kabul etmeyeceği 8:3 oranı, Aristoksenos’da 1oktav+4lü olarak ifade bulacak ve uyumlu bir aralık sayılacaktır.
26
Aristoksenos müzikte ölçü birimi konusunda, onu diesis olarak kabul eden hocası Aristo’dan ayrılmaktadır.
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aralığını peşpeşe sıralamanın hiçbir faydası yoktur, bu dizi icra edilse bile melodik
duyulmayacak ve müzikal olmayacaktır.
Aristoksenos müzikal bir melodi - to hermosmenon melos - için gerekli olan akıcılık ve
ardıllık koşullarının temellerini, perdeler, tetrakord cinsleri ve bu cinslerin oluşturduğu
sistemler hakkındaki açıklamaları sırasında atmaya başlayacaktır. Özellikle ikinci fasikülden
itibaren bu açıklamaların içine nüfuz eden önemli bir kavram vardır. Dynameis27 olarak
adlandırılan bu kavram sayesinde ses perdeleri ve aralıkları, kullanıldıkları cinsler ve
sistemler bağlamında değerlendirilir ve bu bağlamlar içerisindeki fonksiyonları ve potansiyel
hareketlilikleri – kuvveleri - itibariyle tanımlanır. Müzikal bir melodinin işleyiş prensiplerinin
anlaşılması için öncelikle perdeler arasındaki bu işlevsel ilişkilerinin anlaşılması elzem
niteliktedir. Dynameis kavramını daha iyi anlayabilmek için, bu kavramın tetrakord cinsleri
başlığı altında nasıl kullanıldığına bakalım.
Aristoksenos tetrakord cinslerini “armoni öğrencilerinin yakından bildiği” dört perde ile
açıklar; bunlar en pesten en tize sırasıyla hypate, parhypate, lichanos ve mese perdeleridir.
Burada ayrıca tetrakord cinslerinin her zaman en küçük uyumlu aralık olan dörtlü
büyüklüğünde olması gerektiği ve bu büyüklüğün de 2,5 ton aralığında olduğu açıklanır –
bunun incelemesi daha sonra yapılacaktır. Dolayısıyla, hypate ve mese 2,5 ton aralığında
sabitlenmiş perdelerdir. Đç sesler ise hareket edebilirler; lichanos 1-ton’a, parhypate ise ¼
ton’a kadar bir hareket alanına sahiptir. Tetrakord cinsi, iç-seslerin dörtlü içerisinde alacakları
bu farklı pozisyonlara göre belirlenmiş olur. En geniş şekilde pozisyonlanmış iç sesler
“diyatonik” cinsi (1/2-ton, 1-ton, 1-ton), en sıkışık şekilde ise “enharmonik” cinsi (¼-ton, ¼ton, 2-ton) meydana getirir. Bu iki uç cins arasındaki diğer bir temel cins ½ ton, ½ ton ve 1,5
ton aralıklarından oluşan “kromatik”dir. Aristoksenos bu üçlüden “diyatonik” cinsin daha
geniş aralıklara sahip olduğu için kulağın rahatlıkla ayırdedebildiğini ve bu yüzden de en eski
ve en bilinen cins olduğunu söyler. “Kromatik” cins bundan sonra gelecektir, “enharmonik”
ise en zor aralıklardan oluşmaktadır ve üç cins arasındaki en sofistike olandır (Barker,
1989:139).
Şekil 3’den de görüleceği üzere, Aristoksenos, bu üç cins dışında üç cinsten daha
bahsetmiştir. Bununla birlikte, şunu da eklemeyi unutmaz; lichanos perdesi (ve aynı şekilde
parhypate perdesi) kendi hareket alanları sınırlarınca sonsuz çoklukta farklı pozisyonlarda yer
alabilir ve dolayısıyla ortaya sonsuz çoklukta farklı cins “renk”leri çıkar. Bu söylem iki
açıdan çok önemlidir. Öncelikle perdeler Pisagorcu teorideki gibi belirli oranlarda sabit olarak
durmamakta ve müzikal duruma bağlı olarak gerekli hareketliliği kazanmaktadırlar. Bununla
beraber, lichanos perdesi, ister mese’ye 1-ton ister 2-ton uzaklıkta olsun, hala lichanos perdesi
olarak adlandırılmaktadır. Çünkü lichanos, müzikal alanda lichanos fiiliyat’ına dönüşmemiş
kuvvesini, yani cins içerisindeki derece niteliğini, başka bir deyişle müzikal fonksiyonunu
kaybetmez. Bu perdenin, mese (veya parhypate) ile arasına başka bir perde giremeyeceği için,
komşusu olduğu diğer perdeler ile olan ilişkisisi değişmemiştir. Zaten Aristoksenos Armoni
öğeleri listesindeki bir başka başlık olan “nota” öğesinden bahsederken kaç nota olduğu, nasıl
anlaşıldıkları, çoğu insanın zannettiği gibi sadece ses-perdesinden mi ibaret oldukları yoksa
27

Macran (1902:189), Barker (1989:150) ve Gibson’da (2005), dynameis terimi “fonksiyon” olarak tercüme
edilmiştir. Bu kelime ile ilgili bir araştırma yapıldığında Antik Yunan düşüncesinde “etkin güç” anlamında sıkça
ele alınan, Aristoteles’in ise Metafizik çalışmasında “kuvve, potansiyelite, edilgin güç” gibi anlamlarda
kullandığı dunamis kelimesine rastlanır (Peters, 2004:78-82). Muhtemelen Aristoksenos’da görülen dynameis
terimi de “fonksiyon” anlamının yanı sıra, içeriğinde “perde ve aralıkların sistemler ve cinsler içerisinde sahip
oldukları potansiyel kuvve, imkan, yapabilirlik” anlamını da barındırmaktadır.
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perde-fonksiyonları yerine mi geçtikleri, ve de bu fonksiyonların ne olduğu hususunu da
sorgulamaktadır. (Barker, 1989:152).

Şekil 3: Aristoksenos: Đç-Seslerin Hareket Alanı ve Dörtlü Cinsleri28
Benzer bir durum aralıkları aynı, fakat sistemdeki yerleri farklı olan perdelerin ilişkileri için
de geçerlidir. Örneğin, mese’nin üst beşlisi nete perdesidir, bu perdelerden birer perde aşağı
inersek yine beşli aralıktan meydana gelen lichanos ve paranete perdelerini buluruz (Şekil 4).
Fakat her ikisinin de beşli aralık olması, aynı kuvve’ye sahip oldukları anlamına gelmez;
çünkü mese alt-tetrakordun, nete ise üst-tetrakordun sabit sesleridir, müzikal fonksiyonları
her ikisi de iç-ses olan lichanos ve paranete perdelerinden çok farklı olacaktır.

Şekil 4: Đki diyatonik cinsten meydana gelen bir sistemdeki beşli aralıklar
Kısacası, perdeler ve perdeler arasındaki mesafeler, oluşturdukları cinsler ve cinslerin
oluşturacağı sistemler bağlamında değerlendirilmelidir. Çünkü, gerek modlar arasındaki
ilişkiler, gerek geçki esasları, gerekse melodik kompozisyon için gerekli olan müzikal akışın
28

Aristoksenos tetrakort cinslerini şema olarak göstermemiştir. Dörtlü cinslerinden “Hemiolik” Kromatik ve
“Yumuşak” Kromatik cinslerinin dağılımı ise yoruma açıktır. Bu cinsler için Şekil 4’de gösterilen referans aralık
büyüklükleri Barbera’dan alınmıştır (Barbera, 1977:298).
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mantığı burada kavranacak olan dynameis prensiplerinde yatmaktadır29. Müzikal mantığı
anlayabilmek için duyma ve uslamlamanın birlikte çalıştığı bu durum için Aristoksenos
“kulağımızla aralıkların büyüklüklerini tayin ederiz, aklımızla ise fonksiyonlarını [dynameis]
kavrarız” (Barker, 1989:150) demektedir. Daha sonra söze devam ettiği, “Konuşma nasıl
harfleri birleştirme ile ilgili ise, melodik akışın doğası da buna benzer birşeydir” satırlarında
ise okuyucuya önce Aristo’nun müzikteki diesis’i konuşmadaki harfe benzettiği pasajı
hatırlatmakta, fakat bunun hemen ardından çok önemli bir ekleme yapmaktadır; konuşurken
harfler nasıl rastgele bir şekilde peşpeşe dizilmiyorsa, şarkı söylerken de aralıklar gelişigüzel
bir şekilde birleştirilmez30 (Barker, 1989:145).
Öyleyse, araştırmanın asıl konusu olan melodinin, sahip olduğu öğelerin (aralık, cins, sistem
vs.) toplamından öte, devinim ve değişim ilkelerini de içeren kendine ait fiili bir ‘doğa’sı
vardır. Bu fiiliyat’ı anlamak, aynı zamanda kendi içinde barındırdığı ve ona ‘dönüşmek
isteyen’ kuvve’nin, yani melodinin kendi öğeleri içerisinde potansiyel olarak barındırdığı
işlevsel etkileşimleri gösteren - ve müzikalitesini bilişsel olarak anlamlı kılan - dynameis
prensiplerinin kavranması ile mümkün olacaktır.
8. “Bir dörtlü, iki-buçuk ton’a eşittir” ya da “Bir ton sadece bir ton değildir”
Son olarak Aristoksenos’un bütün sistemini üzerine kurduğu “bir dörtlü, iki-buçuk ton’a
eşittir” varsayımını inceleyeceğiz. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere, Aristoksenos
müzikte ölçü birimi olarak kullandığı ‘ton’u, kulağın rahatlıkla ayırdına varabileceği uyumlu
aralıklar olan beşli ve dörtlü aralığın farkından elde edildiğini söylemiş; tetrakord cinsleri ve
aralarındaki farkları anlatırken de bu birimi kullanmıştır. Açıklaması yapılmamış olan nokta
ise tetrakordu meydana getiren dörtlü aralığın nasıl iki-buçuk ton’dan meydana geldiği
hususudur. Bu noktaya kadar olan açıklamalar ise Pisagorcu yaklaşımdan farklı değildir.
Pisagorcularda da en küçük uyumlu aralıklar olarak kabul edilen dörtlü (4:3 oranı) ve beşli
(3:2 oranı) aralıklarının farkından meydana gelen epogdoic (9:8) aralığı, diyatonik Pisagor
dizisini kurmaya yarayan tam-ses’e denk gelir. Fakat Pisagorcular bir dörtlünün iki epogdoic
ve bir diesis’den oluştuğunu açıklarken, tersten gitmişler ve diesis aralığını bir dörtlüden iki
epogdoic çıkararak bulmuşlardır. Ortaya çıkan diesis (256:24331) aralığı, aslında bir
epogdoic’in yarısından daha küçük bir aralıktır, yani yarım-ses değildir (Barker, 1989:37-38).
Eğer ki Pisagorcuların epogdoic aralığı Aristoksenos’daki bir ton ile aynı aralık ise,
Aristoksenos matematiksel olarak mümkün olmayan “iki-buçuk ton” öncülünü neye göre
belirlemiştir? Bu sorunun cevabı aynı zamanda Aristoksenos’un sistematize ettiği Armoni
bilimindeki empirik anlayışı hakkında bizi aydınlatacaktır.
Bir dörtlünün, iki-buçuk ton’dan nasıl meydana geldiği Armoni Öğeleri’nin ikinci fasikülünün
sonunda, melodik akıcılık ve ardıllık hakkında olan ve sadece aksiyomlardan oluşan üçüncü
fasikülde de sıkça kullanılacak olan üç önermenin hemen ertesinde gösterilir. Aristoksenos,
adım adım tarif ettiği incelemesine bir dörtlü aralık oluşturacak iki nokta belirleyerek başlar –
29

Güray, Aristoksenos’un, melodik organizasyona hareketli perdeler arasındaki ilişkileri de dahil ettiği bu
kuramsal yaklaşımın “belki de makam kavramının ilk tanımlarını içermekte” olduğunu söyler (Güray, 2012:35).
30
Aristoksenos tercih ettiği bu benzetme ile müziği dilbilgisi ile ilişkilendirmiştir ve muhtemelen benzer
ilişkilendirmeler fasikülün eksik olan bölümü melodik kompozisyon’da da yer almaktadır.
31
256:243 oranının sayısal karmaşıklığından dolayı, erken dönem Pisagorcularda diesis aralığının oransal ifadesi
tercih edilmemiştir.
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Şekil 5: Aristoksenos’un dörtlü aralığın 2,5 ton’dan meydana geldiğini açıklaması
biz bu noktalara A ve B diyelim (Şekil 5-i). Aristoksenos öncelikle bu noktalardan her
ikisinden de içeriye doğru iki ton (diton) aralığında ilerlenmesini söyler. Bu da şu şekilde
yapılacaktır: dörtlü aralığı oluşturan perdelerin her birinden önce dışarıya doğru dörtlü sonra
da içeriye doğru beşli ilerlenmelidir. beşli ve dörtlü aralık farkı bir ton olduğuna göre, bu
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şekilde içeriye doğru bir ton aralığı bulunur. Daha sonra bu işlem bir kere daha tekrar edilerek
her iki taraftan da iki ton aralığında içeriye girilmiş olur (Şekil 5-ii). Şekil 5-iii’de de
görüleceği üzere, her iki tarafta da eşit olarak geriye kalan bir aralık vardır, A-f ve k-B
noktalarından oluşan bu aralığa şimdilik x diyelim. Bundan sonra, her iki taraftan da içeriye
doğru iki-ton aralığındaki bu noktalardan (f ve k) dışarıya doğru tekrar dörtlü aralığında
ilerlenmesi söylenir. A-B aralığı dörtlü aralık olduğundan ve her iki noktadan da x aralığında
içeriden başlanarak dışarıya doğru dörtlü aralık gidildiğinden, yeni bulunan noktalar (l ve m)
da A ve B noktalarına x uzaklığında olacaktır (Şekil 5-iv). Bu noktada yeni bulunan seslerin
aralığının (l-m aralığı) kulak ile kontrol edilmesi söylenir. Aristoksenos, ortaya çıkacak olan
bu aralığın uyumlu olması gerektiğini ve eğer uyumlu ise beşli aralıktan da başka bir aralık
olamayacağını - çünkü dörtlü ile oktav arasında sadece beşli aralığın uyumlu olduğunu söyler. Bu da demektir ki beşli ve dörtlü farkı 2x’dir ve en başta kabul ettiğimiz beşli ve
dörtlü’nün farkının bir ton olduğu önermesinden hareket edersek bir ton 2x’e eşittir.
Dolayısıyla, x de aslında yarım ton’dur ve dörtlü aralık 2,5 ton’dan, beşli aralık ise 3,5
ton’dan meydana gelmektedir (Şekil 5-v).
Aristoksenos’un da dediği üzere, buradaki ilk ve nihai karar mercii kulak olmalıdır; öncelikle
A ve B aralığının dörtlü olduğuna karar verir; bunun ertesinde A ve B noktalarından başlayıp
çeşitli akortlama yöntemleri ile l ve m aralıklarına ulaşır; ve en sonunda bu aralıkların beşli
aralık olduğunu tasdik eder. Fakat daha en baştan matematiksel olarak mümkün gözükmeyen
olmayan bu varsayım, empirik olarak da gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaya çıkan l-m aralığı,
“hatasız” bir hesaplamada, beşli aralıktan kayda değer bir oranda – bir Pisagor koması farkı
kadar - daha küçük bir aralık çıkacaktır. Nitekim bu “hata”yı, sonraki dönemlerde Pisagorcu
ekol sıkça eleştirilecek ve hem matematiksel hem de empirik olarak çürütecektir32.
Mathiesen, burada anlatılan ispatın kavramsal gayesinin, Aristoksenos için empirik
geçerliliğinden daha önemli olduğunu söyler (Mathiesen, 1999:329). Aynı şekilde Litchfield,
Aristoksenos için bir dörtlü aralığın - başka bir deyişle herhangi bir tetrakord cinsinin
büyüklüğünün - empirik olarak elde edilmiş bir uzunluk ölçüsünden çok soyut bir kavram
olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunur (Litchfield, 1988:64). Gibson da bir dörtlünün
ton birimi üzerinden kesin büyüklüğünün Aristoksenos için belirsiz olmasına rağmen
kendisinin bir dörtlünün iki-buçuk ton fonksiyonunda olduğundan şüphe etmediğini söyler
(Gibson, 2005:68). Zaten Aristoksenos da anlatmış olduğu bu ispattan hemen önce uyumlu
aralıkların ya tek bir büyüklüğe sahip olduğunu, ya da “bu aralıkların büyüklüklerinin
farkedilemesi güç bir alan içerisinde belirlendiğini” söyleyerek (Barker, 1989:168), akortlama
sürecine esnek bir yaklaşım sergilemiştir. Pek tabi ki, Pisagorcuların Arkitas’tan itibaren
söyledikleri bir tam-ses’in eşit oranlarda iki parçaya bölünemeyeceği ilkesini bilen, 453
kitaplık bir külliyata sahip olan ve Aristo’nun Lise’sindeki en zeki öğrencilerinden olan
Aristoksenos’un böyle basit bir “hata”yı gözden kaçırmış olması mümkün değildir. Bütün bu
tahlillerden çıkarılabilecek sonuç, bir ton’un, Aristoksenos için sadece matematiksel bir ölçü
32

Đlk olarak m.ö.300lerde yazıldığı tahmin edilen, genellikle matematikçi Öklid’e atfedilen ve tamamen
aksiyomatik bir dilde yazılıp sistematik bir şekilde ilerleyen Sectio Canonis (Monochord’un Bölünmeleri)
risalesinin 15.önermesi “Bir dörtlü iki-buçuk ton’dan, bir beşli de üç-buçuk ton’dan daha küçüktür.” (Barker,
1989:202) başlığı altında bu “hatayı” açıklayacaktır. Bir başka örnek ise, m.s. 2.yüzyılda yaşamış olan
Đskenderiyeli Greko-Romen bilimci Ptolemy’nin (Batlamyus) Armonikler isimli çalışmasında yer alır.
Ptolemy’nin Aristoksenosçular’a gönderme yaptığı “Onlar, bir 4lünün iki-buçuk ton’dan oluştuğunu düşünmekle
yanılmaktadırlar.” başlıklı bölümde, bu hatanın akıl ve algı arasındaki bir çatışmadan değil, en baştan yanlış
öncüllerin benimsenmesinden kaynaklandığı yazmaktadır (Barker, 1989:297).
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biriminden ibaret olmadığıdır. Kurgulanan teorik sistemin temel taşı olan ton, aynı zamanda
matematiksel gerçeklikten çok farklı bir “uzamsal mantığa” ait olan kavramsal bir ifade
biçimidir. Aslında bir önceki bölümde ele alınan, perdeler, cinsler ve sistemler içindeki
kuvvesel karakteri anlatan, ve bu öğeler arasındaki işlevsel etkileşimleri Aristo’cu bir maddebiçim anlayışı ekseninde kavramsal olarak açıklayabilen dynameis ifadesi de aynı kuramsal
düşünce şeklinin bir yansımasıdır33. Aristoksenos’un uzamı, “rasyonel” Pisagorcuların
matematiksel, “empirik” Harmonikçilerin geometrik uzamının yanında müzik teorisi tarihinde
fonksiyonel bir uzam olarak yerini alır. Armoni Öğeleri her ne kadar melodinin tanımı
içerisinde yer alan ve yapısal unsurlar bazında oluşturulan bir genel plana sahip olsa da,
Aristoksenos’un bu sistematik plan içerisindeki bilimsel yaklaşımı, biçim yerine maddeyi,
edim yerine kuvveyi önplanda tuttuğu için ne matematiksel ne de empiriktir, aslında son
derece kavramsal ve teoriktir34.
9. SONUÇ: TEORĐK BĐR BĐLĐM OLARAK ARMONĐ
Görüldüğü gibi Aristoksenos’un projesi müzik teorisine getirdiği sistematik yöntem, konu
kapsamı ve bu konulara olan çok boyutlu yeni yaklaşımları ile Pisagorcu doktrinin anti-tezi
olarak genellenemeyecek bir öneme sahiptir, çünkü bu tarz bir karşılaştırma, projenin bazı
önemli boyutlarını ele alamamaya neden olmaktadır. Aristoksenos, Pisagorcuların müziğe
matematiksel yaklaşımlarını reddetmiştir – yanlışlığından değil müzik biliminin konusuyla
ilgisiz olduğunu düşündüğünden dolayı - ve araştırmasının hareket noktasını müzikal algı
olarak belirlemiştir, fakat bu onu empirist bir teorisyen olarak nitelendirmeye yeterli değildir.
Nitekim, Aristoksenos’un yaşadığı dönemde Pisagorcu ekolün dışında müzik ile empirik
olarak çalışmalar yapan bir grup zaten vardır, ve “Harmonikçiler” olarak adlandırdığı bu
grubu Aristoksenos, ilkelerden ve belli bir sistematikten uzak olmaları ve sadece deneylerini
göstermekle yetinmeleri dolayısıyla ağır bir dil ile eleştirmektedir. Bununla birlikte müzik
biliminin hareket noktasını algı olarak belirlemek, Creese’in de söylediği gibi, ne aklın
prensiplerini önemsiz bir role indergemektir, ne de müzikle ilgili olan şeylerin nedenlerini
başarısız bir şekilde açıklamaktır, çünkü Armoni Öğeleri risalesinin özellikle üçüncü cildi,
herhangi bir “empirizm”e dayanmayan, sadece kanıtlamalar ve aksiyomatik açıklamalardan
oluşan yirmi-üç teoriden oluşmaktadır (Creese, 2010:8-9). Aristoksenos, projesinde “kulak”
ile yola çıkarken Aristo’cu bir bilimsel yaklaşımla araştırma konusunun tanımını açıkça
belirlemiş, taslağını organize etmiş, ve bu çerçeve içerisinde en temel unsurlardan en
karmaşık yapılara adım adım ilerlemiştir. Daha da önemlisi, müziğin, sıralanan bu öğelerin
toplamından öte bir şey olduğunun farkındalığıdır, çünkü Aristoksenos, bu öğelerin herbirinin
içinde bulunan, ama aynı zamanda bu öğeleri aşan ve melodinin özüne ait olan dynameis gibi
– ne matematiksel ne de empirik - bir kavramı teori tarihinde ilk defa ele alan kişi olacaktır.
Kuşkusuz bu projenin tasarımında Pisagorcuların ve Harmonikçilerin yaklaşımlarının yanı
sıra, Aristoksenos’un müzisyen altyapısı ve hocası Aristo’nun onun üstünde bıraktığı iz
önemli yol göstericiler olmuştur. Nitekim Armoni Öğeleri, Aristo’nun bilimsel dili ve
kavramsal terminolojisinin, o dönemin müzisyen camiasında kullanılan söz dağarcığı
harmanlandığı bir dilde yazılmıştır (Barker, 2001:8). Bu açıdan bakıldığında tarihte Aristo

33

Gerek dynameis gerek ton kavramları bu şekilde değerlendirildiğinde Hint müziği ses sisteminde sıkça geçen
ve matematiksel (ve gözlemlenebilir) bir gerçeklikten çok barındırdıkları potansiyeliteler itibari ile ele alınan
svara ve sruti kavramları ile benzerlik gösterir. Bu konuda detaylı bir inceleme için bkz. Rowell, 1992:144-152.
34
Buna paralel olarak, Litchfield (1988:67) Ptolemeaus gibi Pisagorcuların aslında Aristoksenos’dan daha
empirik oldukları ironisine dikkat çeker.

80

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

nasıl bilim dilinin yaratıcısı ise (Gökberk, 2012:73), onun izinden yürüyen Aristoksenos da
müzik-bilim dilinin yaratıcısı sayılmalıdır.
M.s. 1. ve 2. yüzyıllarda yaşayan Jerash’lı Nikomakhus ve Đskenderiyeli Ptolemaus’un
(Batlamyus) çalışmalarında Armoni bilimi anlayışının Pisagor-Aristoksenos sentezlemesine
gittiği gözükmektedir. Bu çalışmalardaki genel plan ve sistematik, perde aralıklarının
matematiksel oranlar olduğu kadar geometrik uzunluklar olarak değerlendirilmesi, yine bu
aralıkların sayısal bir temel üzerine inşa edilmesinin yanısıra, bu temelin “kulak” ve gözlem
ile desteklenmesi gerekliliğinden bahsedilmesi Aristoksenos etkisinin Pisagorcu ekol içerisine
de nüfuz ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte Aristoksenos’da gördüğümüz perdelere
atfedilen “hareketlilik” ve “esnek alan” tartışmaları ve dynameis gibi spekülatif kavramlar ne
Pisagorcular arasında kabul görecek, ne de Aristoksenos destekçilerinin çalışmalarında tekrar
gündeme getirilecektir. Buna en iyi örnek m.s.2.yüzyılda yaşayan Cleonides’in yazmış olduğu
Armoni’ye Giriş adlı risaledir. Ortaçağ araştırmacılarının Antik Yunan’da müzik teorisi
konusunu işlerken dayandıkları temel eserlerden biri olacak bu çalışma, her ne kadar
Aristoksenos’un müzik teorisini açıklama gayesinde yazılmış olsa da, aslında Armoni
Öğeleri’nin kavramsal derinliğine inemeyen, aralık, cins ve sistem gibi ana öğeleri yüzeysel
bir şekilde ele alan, basitleştirilmiş bir uyarlama niteliğini taşır. Aristoksenos’un asıl metni, bu
basitleştirilmiş özet çalışmalar ve önyargılar eşliğinde ortaçağın karanlığına gömülecek ve
16.yüzyıl Avrupasına kadar günyüzüne çıkmayacaktır. Armoni Öğeleri’ni 1562’de yapılmış
Latince çevirisinden okuyan ve Đtalyanca’ya çevirme girişiminde bulunan Vincenzo Galilei
ise Aristoksenos için “dünyanın tanımış olduğu en mantıklı ve bilge müzisyenlerden biri”
övgüsünde bulunacaktır (Palisca, 1993). Müzik teorisinde derece ve fonksiyon gibi kavramlar
ise 18.yüzyıldan itibaren tekrar gündeme gelmeye başlayacaktır.
Sonuç olarak, Armoni Öğeleri, müzik pratiklerine dayanarak, müzikal tekhne’ler üretmeyi
öğretmek için yazılan bir kılavuz çalışma değildir. Bu daha çok poetik bilimlerin çalışma
alanıdır ve Aristoksenos, müzisyen kimliğiyle bu alana hakim olsa da asıl amacı “bilgiyi
kendisi için istemek” ve müzikteki özel durumların müziğin doğasında yatan genel
eğilimlerden türeme biçimlerini göstermektir. Başka bir deyişle, bu bilimin çalışma alanını
matematikten kurtarırken, Aristo’nun en saygın bilimler arasında gördüğü teorik bilimler
seviyesinde tutmaktır. Bir dörtlü, Pisagorcu’ların hem matematiksel hem de empirik olarak
kanıtladığı üzere varolan biçimsel gerçeklikte iki-buçuk ton etmiyor olsa da, bu “hata”,
Aristoksenos için önemsiz bir detaydır. Önemsizdir çünkü bu varsayım üzerinden tasavvur
edilen - ve matematiksel mutlakiyetin yerini algısal ve bilişsel esnekliklere bırakan - kuramsal
model, muhtemel gerçeklik ile daha fazla ilgilenmekte ve belki de hiçbir Pisagorcu’nun hayal
edemeyeceği, müzik sanatının özünde yatan bu gerçekliği açıklamaya çalışmaktadır. Kısacası,
Aristoksenos’un bağımsız bir bilim haline getirdiği Armoni, ne müzisyenlerin ne de
matematikçilerin bilimidir. O, müziğin içkin doğası ile ilgilenen filozofun bilimidir.
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POSTMODERN EDEBĐYAT BAĞLAMINDA BĐR ĐNCELEME:
“ROBERT SCHNEIDER’ĐN REN ÜÇLEMESĐ”∗
Gülcan YÜCEDAĞ∗∗
Öz
Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, modern dönem düşüncelerinin eleştirileri gündeme gelmiş ve bu
dönemde çeşitli tartışmalar vuku bulmuştur. Düşünürler tarafından farklı kavramsal adlandırmaların söz konusu
olduğu bu dönem, genel olarak ‘postmodern’ olarak adlandırılmıştır. 60’lı yıllardan sonra düşünsel anlamda
yaygınlık kazanmaya başlayan Postmodernizm, Sosyal Bilimlerin önemli bir uğraş alanı olmuş ve çeşitli sanat
dallarında sesini duyurmaya başlamıştır. Edebiyat da Postmodernizmin dünyasını metinlere taşımış, ‘Postmodern
Edebiyat’ adı altında bazı özellikler edinmiştir. Bu çalışmada da postmodern dönem genel çerçevesiyle
anlaşılmaya çalışılacak, postmodern kavramının çeşitli tanımlarına değinilecek ve çeşitli sanat dallarına
yansıması özetlenecektir. Robert Schneider, Avusturya Edebiyatı’nın son dönem yazarlarındandır. Eserlerinden
anlaşıldığı üzere, Postmodern Edebiyata ilgi duymuş olan yazar ile ilgili yapılan çalışmaların azlığı sebebiyle ve
günümüzde de gündemde olan Postmodern Edebiyat’a kayıtsız kalmamak adına bu çalışmada, yazarın ‘Ren
Üçlemesi’ olarak adlandırılan eserlerinin Postmodern Edebiyat bağlamında incelemesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Postmodern/ Postmodernizm, Postmodern Sanat, Postmodern Edebiyat, Ren
Üçlemesi

AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF POSTMODERN LITERATURE:
“ROBERT SCHNEIDERS TRILOGY OF RHINE”
Abstract
After World War II, the critics of modern period came to the fore and entered in a period, in which many
arguments occurred. This period, about which were made many notional descriptions by thinkers, was generally
named as ‘’Postmodern’’. Postmodernism, which gained wide currency in the meaning of intellectual after
1960s, became an important field of occupation of Social Sciences and started to become popular in different art
branches. The literature also carried the world of the postmodernism to the texts and got some specialties under
the name of ‘Postmodern Literature’. This study aims to understand the general framework of the postmodern
period will be referred to the various definitions of the concept of the postmodern and the reflection will
summarize the various branches of art. Robert Schneider is one of latest writers of Austrian Literature. As it is
seen from his works, he is interested in Postmodern Literature, but there are not many studies about him, that is
one of the reasons of doing this study. And in this study, in order not to be indifferent to Postmodern Literature,
will be researched the works of writer described as ‘Trilogy of Rhine’ in the context of Postmodern Literature.
Keywords: Postmodern/Postmodernism, Postmodern Art, Postmodern Literature, Trilogy of Rhine
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1. GĐRĐŞ
Aydınlanma Çağı olarak anılan 18. Yüzyıl, René Descartes’in felsefesi ile bireyin
merkezileştirilmesine koşut olarak Hümanizm akımının, Isaac Newton’un matematiği ve
Francis Bacon’un ampirik metodolojisi ile ilerlemeci bir bilim anlayışının başat konumda
olduğu ve özellikle Immanuel Kant ile aklın yüceltildiği bir dönem olarak bilinmektedir.
Sanayileşmenin de etkisiyle modernliğin tanımına karşılık gelen bahsi geçen dönemde, Sosyal
Bilimler de evrimci ve pozitif bir perspektiften ele alınmış ve yasalarla açıklanmaya
çalışılmıştır; ancak daha sonra yaşanan Dünya Savaşları ilerleme fikrinin sorgulanmasına
sebep olmuş ve modernliğin çizdiği ütopik dünyanın gerçekleri sorgulanmaya başlanmıştır.
Böylelikle farklı bir döneme girildiği üzerinde durulmuş ve kavram olarak kabul veya
reddedilerek ya da farklı isimlendirmelerle, buna rağmen genel olarak ‘Postmodern dönemin’
sesi duyulur olmuştur.
Postmodern kavramının menşei konusunda çeşitli görüşlerin olmasının yanı sıra, kronolojik
bağlamda ilk olarak 1870’lerde Đngiliz ressam John Watkins Champan tarafından, “dönemin
devrimci yeni sanat üslubu empresyonizmin ötesine geçen sanatın” (Sim, 2006: X)
tanımlanması çerçevesinde kullanıldığı bilinmektedir. Perry Anderson ise ilk olarak Federico
de Onís’in 1930’larda “Postmodernismo terimini (…) modernizmin kendi içindeki
muhafazakar bir gerileyişi tanımlamak üzere” (Anderson, 2011: 10) kullandığını belirtmiştir.
Bahsi geçen ‘ilk kullanımlar’ dışında, daha sonra değinileceği üzere başka görüşlerin olduğu
da bilinmektedir.
“Kavram olarak ‘post’ ön eki, Batı dillerinde eklendiği sözcüğe ‘ötesi’, ‘sonrası’ anlamını
vermekte” (Koçakoğlu, 2010: 16) ve bu bağlamda düşünüldüğünde postmodern; ‘modern
sonrası, ötesi’ ifadesine karşılık gelmektedir. Günümüze kadar çeşitli tanımlamaları yapılmış
ve çeşitli tartışmalara konu olmuş olan Postmodernizmin sosyolojik, ideolojik ve
epistemolojik bağlamdaki içeriğini şu şekilde ifade etmek mümkündür: “Postmodernizmin üç
boyutu vardır. Đlk olarak, modern (gelişmiş kapitalist) toplumlardan tamamen farklı
organizasyon ilkelerine dayalı yeni bir ‘postmodern’ toplum biçimine geçiş olduğu düşüncesi
vardır. Đkinci olarak, terim ayrıca pastişe dayalı bir kültürel stili veya birçok farklı stilin
karışımını anlatır. Terim, son olarak, bilim, nesnel bilgi ve hakikat iddiaları, ‘özne’ gibi
kavram ve düşünceleri reddeden bir düşünceler topluluğunu anlatır.” (Layder, 2006: 356)
Bu çalışmada ilk olarak ‘Postmodernizmin Oluşumu, Gelişimi ve Çeşitli Sanat Dallarına
Yansıması’ başlığıyla terimin çeşitli bakış açılarından tanımlaması yapılacak, ardından
düşünsel gelişimine değinilecek ve sonrasında kavramın sanat dallarına yansıması
özetlenecektir. Terimin yazın dünyasında kendine nasıl bir yer edindiğine değindikten sonra,
Avusturya Edebiyatı’nın yazarlarından olan Robert Schneider’in Ren Üçlemesi olarak
adlandırılan eserleri –Uykunun Kardeşi, Havada Yürüyen, Die Unberührten-Postmodern
Edebiyat bağlamında incelenecektir.
Postmodernizmin tanımı yapıldıktan sonra, sanat dallarına yansımasının nasıl bir felsefi alt
yapı barındırdığını betimlemek için kavramın düşünsel gelişimi ifade edilmeye çalışılacaktır.
Terimin sanat dallarına temayülü başat özelliklerle ifade edildikten sonra, hakkında fazla
çalışma yapılmaması sebebiyle yeterince tanınmadığı düşünülen yazar Robert Schneider’in
Ren Üçlemesi hem postmodern dönemin neliğine ve sanat dallarında hangi fikirler
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çerçevesinde şekillendirildiğine bir ışık yakmak hem de yazarı tanıtmak amacıyla,
Postmodern Edebiyat açısından incelenecektir.
Çalışmanın teorik kısmını oluşturan ‘Postmodernizmin Oluşumu, Gelişimi ve Çeşitli Sanat
Dallarına Yansıması’, 1960’lar ve sonrasında düşünsel ve sanatsal anlamda oluşan değişimler
hakkında bilgi vermesi açısından, pratik kısmı olarak adlandırılabilecek eser incelemesi
bölümü ise, Robert Schneider ile ilgili çalışmaların azlığı* sebebiyle çalışmayı önemli
kılmaktadır.
Çalışmanın yöntemi teori ve pratik açısından farklılık arz etmektedir. Birinci bölümde çeşitli
kaynaklardan yararlanılarak felsefi, kültürel ve sosyolojik perspektiflerin bir arada
kullanılmasından dolayı disiplinler arası bir yöntem yaklaşımından bahsetmek mümkünken,
ikinci kısımda genel anlamda hermenötik yönteminden özellikle de okurun bakış açısının ön
plana çıktığı alımlama estetiği kuramından yararlanılmıştır.
2. POSTMODERNĐZMĐN OLUŞUMU,
DALLARINA YANSIMASI

GELĐŞĐMĐ

VE

ÇEŞĐTLĐ

SANAT

Postmodernizm kavramı, günümüze kadar birçok açıdan tanımlanmaya çalışılmış, ontolojik
ve epistemolojik bağlamlarda çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Kronolojik olarak ilk defa
1870’de kullanılan postmodern kavramı 1917 yılında –Birinci Dünya Savaşı henüz devam
ederken- Alman Rudolf Pannwitz tarafından ‘Avrupa Kültürünün Krizi’ (Die Krisis der
europaeischen Kultur) adlı eserinde Friedrich Nietzsche’nin ifadesine paralel olarak modern
Avrupa kültüründe oluşan hiççiliğin ve çöküşün, insanları milliyetçi ve seçkinci değerlere
yönlendirdiğini ifade etmiştir. Pannwitz’e göre, Avrupa uygarlığından kesin kopuş, dönem
olarak postmoderne tekabül ettiği gibi, bahsi geçen insanlar da bu kopuşun ortaya çıkardığı
postmodern insanlardır. (Best ve Kellner, 2011: 19) Amerikalı teolog Bernard Iddings Bell ise
1920-30 arasında kaleme aldığı eserlerinde, modern dünyaya arkasını dönüp dini inanca
sarılmış bireylerin postmodernistler olduğunu ifade etmiştir. Görüldüğü üzere Pannwitz ve
Bell, insanların modern dünyaya karşı yaklaşımlarını iki farklı perspektiften
yorumlamışlardır.
Arnold Toynbee 1945’te yayımlanan ‘Bir Tarih Đncelemesi’ (A Study of History) adlı
eserinde, batı tarihini dört döneme ayırmış ve Fransa-Prusya Savaşı ile başlayan son periyodu
‘post-modern çağ’ (Akay, 2013: 32; Şaylan, 2009: 37) olarak isimlendirmiştir. Toynbee,
sonraki yıllarda Nükleer Savaşın patlak vermesi ile Batının teknolojiye atfettiği değer
üzerinden evrenselleşme düşüncesinin ütopik olduğunu, bu durumun uygarlığın
evrenselleşmesi ile koşutluk içermediğini; çünkü artık bir uygarlıktan bahsetmenin mümkün
olmadığını, olsa olsa “her şeyin toptan yıkımının” (Anderson, 2011: 13) söz konusu olduğunu
ifade etmiştir.
Charles Olson 1952’de Keşifler ve Sanayi Devrimi sömürgeciliğinin ardından insancılık, tarih
sonrasını imleyen postmodern bir çağa girildiğini belirtmiş, (Anderson, 2011: 14) Amerikalı
kültür tarihçisi Bernard Rosenberg 1957’de yayımlanan ‘Kitle Kültürü’ (Mass Culture) adlı
eserinde postmodern dönemi, Kapitalizmin kitleleri küresel olarak yönlendirmesi ile bağlantılı
olarak ele almış,(Şaylan, 2009: 38; Kızıler, 2006: 117) Peter Drucker ise aynı yıllarda
*

Türkiye’de Robert Schneider ile ilgili yalnız bir yüksek lisans çalışması mevcuttur: Bkz. Nevin Hür, “Fantastik Bir Roman
Olarak “Havada Yürüyen” ”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sakarya Üniversitesi SBE, 2011)
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postmodern sözcüğüne olumlu bir perspektiften yaklaşmış ve ileri sanayi toplumlarında artan
bilgi ile cehalet ve yoksulluk gibi faktörlerin ortadan kalkacağını düşündüğü dönemi
postmodern olarak betimlemiştir. (Best ve Kellner, 2011: 21, 22)
1959’da edebiyat eleştirmeni Irwing Howe, savaş sonrasında sınıfların belirsizleştiği bir
toplumla bağını diri tutamayan, aksak kurmacayı betimlemek için postmodern ifadesini
kullanmış, aynı yıl C. Wright Mills ‘Toplumbilimsel Düşün’ (The Sociological Imagination)
adlı eserinde modern çağın sona erdiğini ve belirsizliklerle dolu postmodern bir çağa
girildiğini belirtmiştir. (Slattery, 2010: 254-260)
1960’ta Harry Levin esnek bir birleşim için modernizmin yüksek entelektüel standartlarından
uzak, taklitçi edebiyatı postmodern olarak tanımlamış, Leslie A. Fielder ise Levin’in görüşüne
zıt olarak postmoderni, sanat alanında modern dönem düşüncelerinin etkisini yitirdiğini
belirterek, modernizmin ciddiliğinin parodileştirildiği yeni ve özgün bir edebiyat bağlamında
değerlendirmiştir. Bu açıdan Susan Sontag da Fielder ile aynı görüştedir. Huston Smith bir
sonraki yıl gerçekliğin salt insan aklına dayandığı modern düşünceyi eleştirmiş ve derin bir
kuşkuculukla gerçekliğin hiçbir zaman tam anlamıyla belirlenemez ve bilinemez olduğu
postmodern düşünceye geçişi, daha bütünsel ve tinsel bir düşünceye doğru ilerleyen bir ara
evre olarak yorumlamıştır. (Kızıler, 2006: 118) Matei Calinescu’nun Postmodernizmin bir
kimlik kazanmasında büyük etkisi olduğunu düşündüğü Ihab Hassan (Calinescu, 2013: 307)
modernizmin yüksek hakikatlerini alaya alarak ruhun anarşileri adı altında bir araya
getirmiştir. Hassan’ın modernizm-postmodernizm kıyaslaması şeklinde oluşturduğu tablo
(Tablo için bkz. Hassan, 2008: 267-277) felsefi, edebi, antropolojik, psikanalitik ve siyasi
açılardan yorumlanabilmesi bağlamında önem taşımaktadır.
Postmodern kavramına yönelik düşünceler genellikle Đkinci Dünya Savaşı, Sanayi Ötesi
Toplum ve Teknoloji ile bağlantılı olarak ele alınmış, ne toplum, ne bilgi ne de varlık modern
düşüncenin öngördüğü şekilde ilerlemiştir. Geleceğe güvenle bakan, evrenselci ve evrimci
bakış açısı toplumsal gerçeklikle uyuşmamış, kimlerine göre bahsi geçen yeni dönem
Kapitalizmin boyut değiştirmesi, kimilerine göre modernliğin radikalleşmesi, kimilerine göre
ise modernliğin sorgulanması ile ilişkilendirilmiştir. (Kızıler, 2006: 22) ‘Deccal’ ya da
‘Mesih’ olarak görülen postmodern dönem açısından gerçek olan bir şey vardır ki toplumlar
değişmekte ve şimdiye kadar gelecek üzerine kurulu hayatlar artık gelecek kaygısı
taşımaktadır. Konuyla alakalı olarak bazı olumlayıcı yaklaşımlar her ne kadar sesini
duyurmaya çalışmış olsa da, insanların yaşadığı kıyım ve yıkımlar sonucu, içinde bulunulan
kaotik ortam bir şeylerin yolunda gitmediğini haber veriyor gibidir.
Düşünsel anlamda genellikle Fransa’dan beslenen postmodernin kökenine inildiğinde, “XIX.
yüzyıl düşünürlerinden Hegel, Marx ve Nietzsche bir yanda, XX. yüzyıl düşünürlerinden
Freud, Husserl ve Heidegger öbür yanda” (Felsefe Sözlüğü, 2008: 1152) karşılaşılan kişiler
olarak görülür. Ayrıca postmodern felsefenin oluşumunda Đsviçreli dilbilimci Ferdinand de
Saussure’nin “19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Avrupalı filologların uyguladığı, hem
Hint-Avrupa dillerini hem de diğer dil ailelerini ortak bir kökene dayandırmaya çalışan
tarihsel dilbilimden” (Hitchcock, 2013: 64) farklı bir yönteme (Göstergebilim) dikkat çekmesi
ile yapısalcılık alanındaki etkisinin yadsınamayacağı bilinmektedir. Öyle ki Saussure’ün
dilbilime uyguladığı yapısalcı yöntemi, daha sonra budunbilim (etnoloji) ile insanbilimde
Claude Lévi- Strauss; edebiyat incelemelerinde Roland Barthes; felsefede, felsefi insanbilim
ile felsefi tarihte arkeolojik ve soykütüksel soruşturmaları ile Michel Foucault; ruhbilim ile
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ruhçözümleme yönteminde Jacques Lacan; Marksçı kuramda Louis Althusser uygulamıştır.
(Felsefe Sözlüğü, 2008: 1170-1172)
Yapısalcılıkta benzerlik ve karşılıklı bağlantılılığın oluşturduğu düzen ve bununla ilişkili
olarak evrenselci bakış açısı postyapısalcılar tarafından eleştirilmiş, bahsi geçen düzenin ve
evrenselciliğin Jacques Derrida tarafından fark ve açık uçluluğa olan yakınlaşma ile ‘yapısı
sökülmüştür.’
Jean-François Lyotard’ın 1979’da yayımlanan ‘Postmodern Durum’ (La Condition
Postmoderne) adlı eserinde “postmodern’i meta-anlatılara yönelik inanmazlık (ineredulity)
olarak tanımlamıştır.” * (Lyotard, 1990: 12)
Toplumsal anlamda ölümlerin kol gezmesine koşut olarak, Nietzsche’nin ‘Tanrının’ ve
Lyotard’ın ‘büyük anlatıların ölümünü’ ilan etmesinden sonra, Barthes’in (yasa-koyucu)
‘yazarın’, Foucault’un “hümanist gelenek içinde şekillenen ve insanoğlunu “her şeyin ölçüsü”
sayan, kişisel düzeyde sonsuz bir “ilerleme”nin yaşanabildiği belirli bir insan anlayışının
ölümü” (Sim, 2000: 14) olarak okunabilecek ‘öznenin ölümünü’ dillendirmesi, Derrida’nın
metnin dışında her şeyi çöpe atması (hors- texte)**–metin dışında her şeyi öldürmesi- bir
anlamda modern düşüncenin ‘can çekişmesine’ sebep olmuştur.
Gilles Deleuze ve Félix Guattari’nin Anti- Oedipus’u ve şizoanalizi de postyapısalcı
düşüncenin “yapıbozumdaki bulanık metafizik tartışmalar içinde bir şekilde gizli olan politik
boyutunu”(Sim, 2006: 7) dillendirmiştir.
Postmodern düşüncenin diğer bir ismi de, nesnel gerçekliğin karşı safında yer alan gerçeklik
ile simülasyon arasında ayrım yapılamayan bir “simülakrlar dünyası” (Baudrillard, 2011: 7)
içerisinde yaşanıldığını ifade eden Jean Baudrillarddır.
Sosyolojik ve felsefi anlamlarda açılımının yapılmaya çalışıldığı postmodern kavramının
ideoloji ile bağıntılı olarak üzerinde durduğu noktalara kısaca değinmek gerekirse bunları;
gerçeğin temsilinin reddi, evrenselci bakış açısının kabul edilemezliği, her alanda hiyerarşinin
değil heterarşinin var olma gerekliliği, iç içelik, kopukluk, çoğulculuk, merkezsizleştirme,
ilerlemenin kuşkuyla karşılanması, taklidin gerçek olana tercihi, melezlik olarak sıralamak
mümkündür.
Sanatsal anlamda ise modern sanatın özgünlük, öncülük ve yenilik gibi kavramları,
postmodern anlayışta nostalji, pastiş, eklektizm, toplumla kucaklaşma ve parçalılık gibi
terimlerle karşılık bulmaktadır. Postmodern sanatın ilk olarak 1958 yılında kullanılan ve genel
olarak “ popüler (kitleler için tasarlanmıştır), geçici (kısa vadeli bir çözümdür), harcanabilir
(hemen unutulur), ucuz, seri üretilmiş, genç (hedef kitlesi gençliktir), esprili, seksi, numaracı,
gösterişli ve büyük ticaret” (Antmen, 2012: 159) olarak betimlenen pop sanat (Pop-art) ile
başladığını söylemek mümkündür.
Postmodern sanatta belirli sınırlar yoktur; görüldüğü gibi yeryüzünden insanın bedenine kadar
her şey sanat nesnesi olarak kullanılabilmektedir. ‘Fildişi kulelerde yaşayan’ sanat, artık
toplumun içinde ve kimi zaman da toplumun dahil olduğu ulaşılabilir bir hal almıştır.
*

Alıntılarda koyu (bold) yazılanlar araştırmacıya aittir.
Türkçesi: Metnin dışında hiçbir şey yoktur.

**
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Postmodernizm, mimari, tiyatro, müzik, sinema ve edebiyat gibi çeşitli sanat dallarında
yansımasını bulmuştur. Genel anlamda tüm sanatlarda modernizmin yüksek ve seçkinci sanat
anlayışına bir tepki olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Burada bunlardan birkaçına
değinilecektir.
Modern mimarinin özellikle konut projelerindeki tektip olarak inşa edilen süssüz yapıları
postmodern mimaride eleştirilmiş ve bu dönemde keyfi süslemeler, pop sanat öğeleri, Yunan
ve Roma sütunlarının kullanımı desteklenmiştir. Postmodern mimarinin önemli isimlerinden
Charles Jencks, postmodern mimari için modernle gelenekselin birleşiminden oluşan ve
bünyesinde kurgu, kolaj, eklektizm gibi kavramları barındıran ‘çifte kodlama’ kavramını
önermiştir. Modern mimari için söylenebilecek “ya öyle ya böyle” anlayışının katılığına
karşın, postmodern mimari “hem öyle hem böyle” (Yamaner, 2007: 75) düşüncesini
savunmuştur.
Modernizmin seçkinci ve kısıtlayıcı anlayışını reddeden sanatlar arasında teknik olarak,
ezgiye verilen öncelik, tekrarlama ve minimalizm, yalınlık, alıntı, eğretilemeli dönüş, kolaj ve
yerele dönüş, postmodern; işlevsel bağlamda ise, çeşitli ögeleri ilişkilendirme, yeni bir
geçmişi yeni bir bakış açısıyla (ironik) yaratma, müziğin oluşum sürecini belirleme
(Chevassus, 2011: 16-73) anlayışını savunan postmodern müziği göstermek mümkündür.
Postmodern müziğin önemli temsilcileri ise alıntı tekniği ile Klaus Huber ve Luigi Nono,
kolaj tekniği ile Luciano Berio ve Mauricio Kagel, eklektizm ve tekrar ile Steve Reich,
tematik tekrarlar ile Yeni- Yalınlık akımına dahil olan Wolfgang Rihm’dir.
Postmodern sanat genel anlamda modern dönem düşüncelerine karşı bir tepki ve her türlü
hegemonyanın reddi olarak okunabilmektedir.
1960’lı yıllarda Sontag, Fiedler ve Hassan gibi eleştirmenler postmodern kavramının yazın
dünyasında yer almasında ve derinleşmesinde etkili olmuştur. Barthes ve Foucault ise metni
yazanın –yazarın- ‘aslında’ ne olduğunu tartışmıştır. Barthes, metnin kendisinin önemini
vurgulamış ve artık (yasa koyucu) yazarın değil okurun sesinin duyulması gerekliliğine
değinmiştir. (Barthes, 1993: 140-144) Umberto Eco da okurları ‘ampirik’ ve ‘örnek’ okur
olarak ayırmıştır. (Eco, 2011: 30, 31) Böylece yazarın kendisinden ziyade metne ve okura
odaklanılmıştır.
Postmodern dönemde -türlerin iç içeliğinden dolayı kimilerince ‘anlatı’ olarak isimlendirilen;
ancak diğer türlerin karışımından dahi oluşsa yine de kendini belli ettiği düşünüldüğündenroman, “biçimsel düzlemdeki ana özelliklerini genelde modernizmden almıştır”. (Ecevit,
2012: 71) Postmodern romanın kurgu düzlemindeki oyunsuluğu da aynı şekilde
modernizmden gelmekte; ancak “Edebiyat, artık somut yaşamı kurgulamıyor; kendini, nasıl
oluştuğunu, nasıl kurgulandığını anlatmaktadır.” (Ecevit, 2012: 71)
Olay örgüsünün helezonik işleyişi, olayların değil okuma eyleminin kendisi –metin-, mekanın
hayaliği, zamanın iç içeliği postmodern romanda kendini gösterir; ancak hepsinin aslında
metnin kendisine tekabül ettiği unutulmamalıdır; çünkü hepsi ‘kurulmuştur’ ve saat ‘oyun’
başladığında çalacaktır.
Postmodern roman, –postyapısalcılıkta olduğu gibi- fark üzerine odaklanır ve “farklı
gerçeklik alanları, farklı yaşam görüşleri, farklı varoluş katmanları, yeni edebiyat ürünlerinin
içinde yan yana kurgu düzlemine taşınarak” (Ecevit, 2012: 209, 210) ‘çoğulculuk’ ilkesinden
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yararlanır. Ayrıca, kurmaca olan edebiyat, postmodern romanda kurmacaya bir katman daha
ekleyip anlatılanların ‘kurmaca bir dünyadan’ ibaret olduğunu, okurun bunun bilinciyle metne
yaklaşmasını öğütleyen tavrını ‘üstkurmaca’ tekniği ile gösterir. Üstkurmaca ile evrenselci
gerçeklik anlayışı alaşağı edilir ve gerçeklik, okurun kendi algısı çerçevesinde şekillenir;
anlatılanların hepsi kurgu olduğu için, okur neye inanmak istiyorsa veya neyi anlıyorsa gerçek
de odur; artık aklın yolu bir değil, bindir.
Postmodern roman, geçmişle bağlarını koparmayı benimsemez; aksine kimi zaman önceki
metinlerden parçaları alıp yeni metnin bütünselliği içerisinde kullanarak –‘kolaj’ (montaj)-,
kimi zaman önceki metinleri eleştirmek veya onlarla alay ederek eğlenmek için aldığı üslubu,
biçimi, içeriği yeni metne dahil ederek –‘parodi’-, kimi zaman üslup bağlamında önceki
metinlere öykünerek –‘pastiş’- ‘metinlerarasılık’ tekniğinden yararlanır.
Postmodern romanda her şey karnaval havasında (Bahtin, 2014: 25) ve eşit düzlemde
aktarılır. Gerçekliğini yitirmiş bir çağda, yapılması gereken herkesin el ele verip oynanan
oyuna katılması veya ironiyi tercih ederek ‘gerçeklerle oynamasıdır.’ Metin, yazar, okur hepsi
de bu oyunun bir parçasıdır. Herkese ‘iyi oyunlar’ demenin zamanı gelmiştir artık.
3. ROBERT SCHNEIDER’ĐN REN ÜÇLEMESĐNĐN POSTMODERN EDEBĐYAT
BAĞLAMINDA ĐNCELENMESĐ
Robert Schneider, 1961 yılında Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğmuş, iki yaşında evlat
edinilmiş, 1981’e kadar Ren Alplerinde bir dağ kasabası olan Meschach’ta yaşamış ve o yıl
Viyana’da Konservatuar, Tiyatro ve Sanat Tarihi eğitimine başlamış, okulu beş yıl sonra
bırakmıştır.
1990 yılında Ren Üçlemesinin ilki olan ‘Uykunun Kardeşi’*(Schlafes Bruder) yayımlanmış ve
eser 24’ün üstünde dile çevrilmiş, beyaz perdeye ve operaya uyarlanmıştır. 1998’de Ren
Üçlemesinin ikinci eseri ‘Havada Yürüyen’ (Die Luftgängerin) adlı okurla buluşmuştur.
Schneider, 2000 yılında ‘Die Unberührten’** adlı eseri ile üçlemesini noktalamıştır. (Möckel,
2008: 6-15) Bahsi geçen eserleri dışında çeşitli tiyatro eserleri ve romanları bulunmaktadır.
(Leis, 2009: 56)
Uykunun Kardeşi adlı eser “Bu dünya, sadece doğalarında olan mesleklerini öğrenme imkânı
onlara çok görüldüğü için, ne kadar da çok muhteşem insanını, filozofunu, düşünürünü,
şairini, ressamını ve müzisyenini yitirmiş olmalıydı!” (Schneider,1998: 12) düşüncesinden
yola çıkarak “1803 yılında” (U.K.17) doğmuş ve “henüz yirmi iki yaşında iken hayatını
ölümle noktalayan” (U.K.7) “dâhi bir müzisyenin” (U.K.17) -Johannes Elias Alder’in- yaşam
öyküsünü anlatmıştır.
Vorarlberg’in Eschberg adlı bir dağ köyünde gelişen olaylar, Vorarlberg’in gerçekliği ile
Eschberg’in kurmacasını birleştirerek hayal ve gerçek karışımını kah masalsı bir üslupla kah
sanatsal bir biçemle dile getirmiştir. Gerçeklik algısının görelik kazandığı postmodern
dönemin önemli özelliklerinden biri Baudrillard’ın da belirttiği gibi ‘simülakrlar dünyasında’
yaşanıyor olduğudur. Ayrıca eserin kahramanının öldüğüne ilk cümlelerle dikkat çekilmiş ve
*

Patrick Süskind’in ‘Koku’ (Das Parfum) adlı eseriyle çeşitli açılardan benzerlik göstermektedir. Örnek bir çalışma için bkz.
Sarah Ruhnau , Intertextualität in Postmodernen Romanen: Robert Schneiders "Schlafes Bruder" (1992) als Hypertext von
Patrick Süskinds "Das Parfum" (1985), GRIN Verlag GmbH, München, 2011
**
Eser, henüz Türkçeye çevrilmediği için orijinal ismi ile verilmiştir.
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anlatılanların kurmaca olduğu konusunda okur uyarılmış ve hikayenin sonuna değil metnin
kendisine çekilmiştir; çünkü yazar öğretici değil oyunun bir parçasıdır. Eser, “Biz, bu insanın
dünyasını ve yaşamının acınası seyrini anlatmak istiyoruz.” (U.K.8) tümcesiyle üstkurmaca
tekniğinden yararlanmış ve böylelikle kurmacanın kapısı kurmacaya açılmıştır.
Ruhların Zilli’si olarak adlandırılan karakter, köylüler tarafından “samandan yapılmış cadı
kuklası yerine” (U.K.19) kutlama yapmak için yakılmaya çalışılmıştır. “Köyün en yüksek
çiftliğinde, (…) köy sakinleri arasında Tanrı’ya en yakın oturan (…) Ruhların Zilli’si güneşin
doğduğu ülkelerde yaşayan kömür karası derili, kömür karası yüzlü, kömür karası dişli ve
kömür karası organlı kadın ve erkek birçok zencinin kendisine göründüklerini söyleyince,
artık hiç kimsenin aklında bu kadının olağanüstü yetenekleri hakkında en küçük bir şüphe
kalmamıştı” (U.K.19) denilerek Ortaçağın büyü ve cadılıkla olan ilişkisi ve kutsal kitaplara
konu olmuş olan ‘Babil Kulesi Efsanesi’ parodileştirilmiştir. Ayrıca “güneşin doğduğu
ülkeler” olarak çevrilen kelime grubu, eserin orijinalinde “Morgenland” (Schneider, 1996: 21)
şeklinde ifade edilmiştir. Bahsi geçen kavram, şark ülkelerini Avrupamerkezci bir bakış
açısıyla betimlemek için kullanılmaktadır; Ruhların Zilli’sinin de ‘kömür karası dişli’
insanları görmesiyle birleştirilen ‘olağanüstü yetenekler’ tahayyül edilen şarkın egzotik
dünyasından haber vermektedir (!) Bu durum Batının Doğuyu ötekileştirmesinin
örneklerindendir; oysaki kömür karası dişli insanlar hiç var olmamıştır.
Elias “geceleyin yağmakta olan kar tanelerinin sesi” (U.K.28) ile uyanacak kadar hassas bir
kulağa sahiptir. Sturm und Drang döneminin dehaya, dahiliğe verdiği önem Elias’ın
dünyasında parodileştirilmiş, dahiliğin kavramsal anlamı tersine çevrilmiştir. Elias el üstünde
tutulması gerekirken, sahip olduğu deha yüzünden toplumdan izole edilmiş, bir odada uzun
süre kimseye gösterilmeden yaşamak zorunda kalmıştır. Ayrıca Elias, Günter Grass’ın
‘Teneke Trampet’ (Die Blechtrommel) adlı eserinin başkarakteri Oskar gibi “camdan bir sese”
(U.K.29) sahiptir. Oskar ismi Uykunun Kardeşi’nde Elias’ın öğretmeni olarak okurun
karşısına çıkmaktadır. Bu durumda Grass’ın hem Oskar karakterinin, hem de onun camdan
sesinin parodisinden söz etmek mümkündür.
Elias on birinci yaş gününe az bir zaman kala, nehrin yanında daha önce bulduğu ve
benimsediği ‘taşının’ yanına gider; “Suyun devamlı yukarıdan aşağı doğru aktığını
keşfetmişti, taşlar da daima yukarıdan aşağı düşüyorlardı, hatta çiçekler bile belli bir süre
sonunda başlarını yere doğru eğiyorlardı. Elias, yerçekimi kanununu keşfetmişti.” (U.K.51)
Bilinene göre Newton, altında oturduğu ağaçtan düşen bir elma üzerine düşünmesi sonucu
yerçekimi yasasını bulmuştur. Newton’un Aydınlanma dönemindeki etkisi düşünülecek
olursa, 11 yaşında bir çocuğun yerçekimi kanununu ‘sulardan, taşlardan ve çiçeklerden’ yola
çıkarak keşfetmesi, Newton’un yerçekimi yasasını keşfinin ve ayrıca aydınlanma çağının
bilim anlayışının bir parodi olarak okunmasını mümkün kılmaktadır.
Anlatıcı, eseri tek bir perspektiften sunmamış, kimi zaman üstkurmaca tekniğini kullanarak
ara girmiş; “Okur, genç adamı bu dar köy çevresinden çekip alacak dış bir etkiyi, bizimle
beraber, boş yere beklemektedir (…) Ne kadar çok isterdik, okuyucuya onun 1. yaylı saz
kuartetini –tabii şayet yazmış olsaydı-, üstünkörü yazıverdiği koro fügünü, tamamlanmamış,
ama harika düşünülmüş sonatını tasvir etmeyi!” (U.K.57), kimi zaman tanrısal anlatıcı
(auktorialer Erzähler) olarak hakimiyetini göstermiş; “Tanrı’nın aslında insanları bu bölgede
hiçbir zaman arzu etmediğini nihayet idrak ettiler.” (U.K.8) kimi zaman da Tanrı’nın karşısına
geçerek onu eleştirmiştir; “(…) Bu biraz da Tanrı’nın hatasıdır; çünkü muhteşem eli açıklığı
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ile çok değerli müzik yeteneğini Eschbergli bir köylü çocuğuna bahşetmekten hoşlanmıştı o,
oysa ki bu müzik fakiri bölgede yapacağı yatırımın bir işe yaramayacağını, asla en mükemmel
haline ulaşamayacağını, önceden sezinleyebilmeliydi.” (U.K.11)
Elias’ın ileride aşık olacağı Elsbeth’in kalp atışlarını, henüz Elsbeth ana rahmindeyken
duymuştur. Köyde yangın çıktığı bir akşam Elsbeth’i kurtaran Elias, onu kucağına aldığında
kalp atışları birbirine karışır. Elias’ın yıllar önce duyduğu kalp atışları “ilahi vahiy” (U.K.73)
olarak betimlenmiş; Kutsal Kitap öykünmesi ile ifade edilmiştir.
On dokuz yaşına geldiğinde kırk yaşında bir erkeğin görünümüne sahip olan Elias, efsanevi
bir dönüşüm yaşamış gibidir; ancak kahramanı daha çok kahramanlaştırmak için olağan dışı
unsurlarla şekillenen efsanelerin aksine, Elias’ı ölüme yakınlaştırmak için böyle bir gelişimin
tercih edildiğini düşünmek mümkündür. On dokuz yaşında olup kırk yaşında görünen birinin
ölümü, on dokuz yaşında olup yaşını gösteren ‘gencecik’ birinin ölümüne kıyasla okurda daha
az acıma duygusu oluşturacaktır; ölüm yerine metnin oyunsuluğuna kendini kaptıracak olan
okur böylelikle belki de ölüm üzerine düşünmeyecektir bile.
Elias, Elsbeth’e olan aşkına erotik duygular karışması ile onun saçlarını okşamak ister,
eylemini gerçekleştirmeyi başardıktan sonra ise “kızın saçlarındaki ahır kokusu bir nebze
olsun kalmayana kadar” (U.K.93) ellerini yıkamaz. Romantik bir aşk hikayesinin ahır kokusu
ile grotesk bir anlatıma bürünmesi sonucu ‘ideal aşkın’ tek bir hali olamayacağı ifade
edilmeye çalışılmış gibidir; her şeyin kesin çizgilerle belirlenmesine karşı bir eleştiri şeklinde
okunması mümkün olan satırları, romantizmin parodisi olarak okumak da mümkündür.
Köye gelen bir gezginin anarşist kimliği ve “kırmızı kafası” (U.K.97) dikkat çekmektedir. Din
hakkında söylediklerinin yanı sıra “uyuyanlar, sevemez!!” (U.K.95,96) cümlesi dilinden
dökülür. Bu cümle, Elias’ı ölüme götürecek olan cümledir; bir komünistin tümcesinin onu
ölüme götürecek olması, düşünmeye değer görünmektedir.
Sonraki günlerde Elias, tek arkadaşı olan Peter ile buluşur. Peter, Elsbeth’in abisidir ve aynı
zamanda Elias’a aşıktır; sadece zıtlıklarla oluşan kavramsal gerçeklerin çoğulcu bir yapıya
bürünmesini simgeler gibidir bu aşk. Elias, bu buluşmada Elsbeth’in Lukas adında bir
adamdan hamile olduğunu öğrenir ve o zamana kadar içinde taşıdığı umutların sadece boş
hayallerden ibaret olduğuna inanmaya başlar. Tanrı’ya olan inancı ve umutları tükenir ve
Eschberg kilisesi yolunda, Nietzsche’nin ölümünü ilan ettiği Tanrı’yı bir şimdi de Elias
parodik bir şekilde öldürmektedir.
Eserde, Herder’in “Đnsanlık Tarihi Felsefesi Üstüne Düşünceler” (U.K.145) adlı eserinden
‘Kaliforniyalılar’ hakkında yazılmış olan bir kısım alıntılanmış; böylelikle kolaj tekniği
kullanılmıştır.
Elias, Peter’le birlikte Feldberg’e bir org festivaline katılır. Đyi giyimli insanların bulunduğu
festivalde Elias’a küçümsenen gözlerle bakılır. Açılış konuşmasından sonra “150. Mezmurun
sözlerinin” (U.K.157) okunduğu belirtilerek Kutsal Kitap öykünmesi yapılmıştır. Festivalde
Elias “Gel, ey ölüm, uykunun kardeşi!” (U.K.162) adlı parçayı çalmaya başladığında herkes
adeta büyülenir ve Elias’ı küçümseyen gözler şimdi ona hayranlıkla bakmaktadır. Herkes aynı
duygular içerisindedir ve bir karnaval havası hüküm sürmektedir. Hiyerarşinin ortadan
kalktığı bu sahne sona erdiğinde, Elias’a başka bir dünyanın kapılarını açabilecek olan festival
birinciliği verilir; ancak Elias ölümü tercih edecektir.
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Festival gününden sonra uyumamaya karar veren Elias, taşının yanına gider. Uyumamak için
kendini ağaca bağlatacak kadar çılgın düşünceler içerisinde olan Elias, uykusuz geçirdiği
yedinci gecenin sabahında, solunum felci geçirerek ölür. Anlatıcı, okuru, ölüm karşısında
oluşması mümkün olan duygusal ruh halinden uzaklaştırmak için araya girerek anlatılanların
‘yazarın’ hayal dünyası olduğunu, kendisinin o anda neşeli çocuk seslerine tanık olduğunu
ifade eder:
“Gözlerimizi bu kağıtlardan kaldırıyor ve –bir kukla sahnesi kadar küçük- alçak yazı
masamızın üzerinden, solgun gri renkte karla kaplı yamaçlara bakıyoruz. Neşeli çocuklar
bağrışmaları ile genç bir annenin mutlu sevinç nidalarını işitiyoruz. Kızaklarıyla üzerimize
doğru gelen bu canlı yumağı görüyor, yeni yağmış karın içinde bata çıka ilerleyen çocukların
neşesini sezinliyoruz. Sonra da, hâlâ yaz sonunun bunaltıcı havasını taşıyan masamıza geri
dönüyoruz.”(U.K.184)
Elias, eylül ayında ölmüştür; ancak yazar mutlu bir kış gününü yaşamaktadır; kaygılanacak
bir durum yoktur; çünkü her şey kurmacadır. Daha sonra ise:
“Hayır, biz bu insanın matemini tutmuyoruz. Bizim matemini tuttuğumuz şey, onun dehasının
ve aşkının imkansızlığıdır. Bu dünya, sadece yaşamlarındaki mutluluğu ve mutsuzluğu eşit
oranda tatmaları onlara çok görüldüğü için, ne kadar da çok muhteşem insanını –aynı şeyi bir
daha düşünüyoruz- yitirmiş olmalı!”(U.K.184)
cümleleri ile kitabın çıkış noktasını oluşturan düşünceyi pekiştirmiştir.
Elsbeth, çocukları ile daha önce Elias’ın ona gösterdiği taşın yanına gider; ancak artık taş
orada değildir.
Eserde, anlatıcının okura çeşitli perspektiflerden seslenişi, zamansal iç içelik söz konusudur.
Gerçeklik algısının farklılık arz edişi, müzik ve edebiyatın göstergelerarası açıdan ifade
edilişi, günlerin, hastalıkların Kutsal Kitap öykünmesi ile dile getirilmesi eserde dikkat çeken
unsurlardır. Postmodern bağlamda bir oyuna dönüşen edebiyat, okuru Elsbeth ile Elias’ın
neden kavuşamadığı hakkında düşündürmekten ziyade, metne dahil ederek oyunun bir parçası
olmaya davet etmiştir.
Schneider’in ikinci romanı ‘Havada Yürüyen’, “büyüsünü yitirmiş bir çağda” (Schneider,
2002: 2) havada yürüdüğüne inanan korkusuz Maudi Latuhr’un hikayesini anlatmaktadır.
Hayali şehir Jacobsroth’ta geçen ve toplumsal gerçeklerle kurmacanın bir arada olduğu eser,
bir anlamda ‘gerçekleri’ de kurmacaya dahil etmiş ve metnin oyunsuluğu içinde ifade
etmiştir; eserin giriş sayfasında da belirtildiği gibi anlatılanlar hayal, hayal edilenlerse
gerçektir.
Eser, okuru Hilde Domin’in “havaya adım attım, beni taşıdı.” (H.Y.-) cümleleri ile –bir kolaj
ile- metne davet etmektedir.
Ambros Bauermeister’in (Maudi’nin babası) trende bir gazetede “Đdrar içmek zayıflatır
mı?”(H.Y.9) başlığına denk gelmesi, bilimsel olduğu düşünülen medya organlarının pratikte
geldiği noktaya dikkat çekmiş, bilimsel bilginin başat konumda olduğu modern dönem
eleştirisi gazete başlığından ironik bir ifadeyle dillendirilmiştir.
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Trende bulunduğu kompartımanın aşırı dolu olması sebebiyle, birinci sınıf kompartımana
doğru (…nach der ersten Klasse) (Schneider, 1998, a: 18) ilerleyen Ambros, oranın daha
tenha olduğunu düşünmekte, bu durum da sınıfsal ayrımın trende dahi kesin çizgilerle
belirlendiğini göstermektedir. Orta sınıf üzerinde etki eden moda ve reklamlar “erkeklerin
Pitralon kokusunu, Wella spreyi ile yapış yapış olmuş kadın saçı kokusunu” (H.Y.9)
duyumsatıyor, bu da moda ve reklamların algı üzerindeki başarısını, çeşitli otoritelerin
farkında olmadan kabul edilişini ortaya koyuyor gibidir.
Eserde Türk işçi Ekrem Yılmaz’ın nezarethanede unutulması sonucu ölümden döndüğü ile
ilgili bilgi verilmiştir. Hümanizmin önemsediği insan nezarethanede unutulmuş, insanlık “42
kilograma” (H.Y.11) düşmüştür. Hayata tutunmak için idrarını içen Yılmaz ve ‘Đdrar içmek
zayıflatır mı?’ başlıklı yazı ironinin ‘kalbinden’ seslenmektedir.
Ren ovasının doğu kıyısında yer alan Marienruh ile ilgili efsanevi ve dini unsurların
öykünmeci bir üslupla ifade edilişi ve ardından realist bir bakış açısının sunulması ile okura
ironik bir anlatım sunulmuştur:
“Marienruh ismi bir efsaneye işaret etmektedir. Tabii, aslında kelimenin tam anlamından uzak
bir efsanedir bu: ‘Kutsal Aile’ Mısır’a kaçarken, bu platoya ulaşmış, durmuş, eşeğin
soluklanmasına izin vermiş ve Herodes’in askerlerine karşı kısa süre için güvenlikte olmuş.
Đki bin yıl önce, şu anda durmakta olduğumuz yerde çocuk yaşındaki Đsa’nın bulunmuş
olduğunu bilmek, insanı yücelten bir duygu tabii. Ancak, Mısır’a kaçarken buralara gelmiş
olmanın verdiği yorgunluk yüzünden uyuyakalıp Ren ovasının narin doğasını göremediğini de
dikkate almak gerekir herhalde.”(H.Y.27,28)
Amrei ile evlenen Ambros’un çocukları Maudi doğar. Dört yaşına kadar konuşmayan Maudi
sonra bir anda “sanki kelimeleri çoktan biliyormuş da açıklanması mümkün olmayan bir
sebepten dolayı bunları kullanmak istememiş” (H.Y.43) gibi hızla öğrenmeye başlar.
Maudi’nin kelimeleri hızla öğrenmesi ile Sokrates’in bilginin insanda doğuştan var olduğunu
iddia ettiği düşüncesi koşutluk içermektedir.
Bir akşam gidilen restoranda Maudi’nin bir çeşit kriz geçirmesi sonucu herkese sarılmak
istemesi çevresindekileri şaşırtır. Çeşitli doktorların kapısını çalan Amrei, bir sonuç alamaz.
Yüceltilen bilimin Maudi’nin durumu konusunda çaresiz kalması, sadece somut gerçeklerle
hareket edilmesinin, ruhu hiçe saymak anlamına geleceğinive bu şekilde her zaman
gerçeklerin yansıtılamayacağını, tüm problemlerin çözülemeyeceğini göstermektedir.
Maudi’nin büyük annesi “Kabul ediyorum, o halde susuyorum” (H.Y.90) prensibine göre
yaşamakta, Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım” ifadesinin bir parodisi
görülmektedir; ayrıca Descartes’ın insanı merkezileştiren düşüncesi, artık hümanist bir
perspektife değil, bireyin kabullenerek susarak yaşamasına tekabül etmektedir.
Latuhr ailesi yaşadıkları villayı “kadınların poposuna elma görünümünü veren push-upkülotun asıl mucidi” (H.Y.107) olan Henk Immerseel’e satmaya karar verir. Bilimin ‘yüksek’
değeri, yerini popüler olana bırakmış, modern dönemde herkesin elinin altında olmayan bilim,
moda ile birlikte anılır olmaya başlamış görünmektedir.
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Bir akşam kaçırılan Maudi, uzun aramalardan sonra Georg Moll adında bir çiftçi tarafından
bulunur. Şiddete uğradığı görülen Maudi, jinekoloğa yönlendirilir. Tecavüze uğramadığı
anlaşılan Maudi ile ilgili ilginç bir gerçekle karşılaşılır:
“Kızda erkek kromozomları vardı. Fenotipi, yani dış görünüşü bir kız gibiydi gerçi, ancak
rahmi gelişmemişti, hatta hiç yoktu. Yumurtalıkları da yoktu. Bu nedenle hiç kanaması
olmamıştı, hiç de olmayacaktı. Çocuk doğuramayacaktı. Testikuler Feminasyon Sendromu
olarak adlandırılan çok ender görülüp doğuştan gelen bir rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlık hâlâ
irsiyet ile açıklanmaktaydı. Tıbbi açıdan şaşırtıcı olan şuydu: Bir insan, erkek olma yönündeki
gelişmesini tamamlayamadığı zaman kadın görünüşüne sahip oluyordu. Yazılı olmayan bir
kanun gibiydi bu. Sinüs Urogenitalis, dişi yönde farklılaşıyordu. Maudi ne erkekti ne de
dişiydi. Her ikisi de değildi. Maudi, dişi görünümlü bir erkekti. Başka bir ifadeyle, Maudi
erkek olma yolundayken dişi olmuştu.”(H.Y.147)
Maudi, kavramların zıtlıklarıyla anlaşılması gerekliliğine bir karşı duruş, çoğul bir kişiliktir.
Ne erkek ne de kadındır; hem erkek hem kadındır, bu noktada önemsenmesi gereken kişileri
sadece cinsiyet üzerinden kategorize ederek değer biçilmesine Maudi’nin bedensel
çoğulluğunun bir tepki oluşudur. Bilim, Maudi’nin durumunu açıklıyor olsa da, ‘erkek olma
yönündeki gelişme’ sözcükleri ile erkeklere artı bir değer yüklemekte, insanın evrilebileceği
son nokta olarak erkeği görmektedir. Maudi’nin var oluşu ise her iki cinsiyeti de
reddetmektedir.
Maudi’nin arkadaşı Esther, sevgilisi skin-head Rüdi sokakta birbirlerine cinsel içerikli
cümleler söylemekte, Esther romantik bir aşk hikayesinin grotesk parodisini şu cümlelerle
özetlemektedir:
“ “Dünya koca bir bok yığını”, diye kızdı Esther içinden. ‘Ama sen, tatlım, meleğim, sen
gerçekten güvendiğim tek insansın. Senin için kendimi satarım. Senin için ölürüm.’ ”
(H.Y.187)
Dünya artık değişmekte ve Jacobsroth da bu durumdan nasibini almaktadır. Sanata ilgi duyan
Egmont Nigg;
“Jacobsroth esnafınca tertiplenen ‘Birinci Vitrin Sanat Günleri’nde –ne isim ama- ayakkabı
ve giysilerin sergilendiği vitrinlere ölü kediler koymuştu (esnafın, Vitrin Sanat Günleri’nin
ikincisini tertip etmediğini de belirtelim). Yerel heykeltıraşların en önemlisi olan Muff, günün
birinde Đki Aylar Meydanı’nda canlı bir domuzu silindirle ezme fikrine kapılmıştı. Bu şekilde,
aşırı et tüketimini protesto edecekti. Silindiri de kendisi kullanacaktı. Egmont Nigg, bu
durumu Batı Dünyası Sanatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlamıştı.” (H.Y.278)
Egmont Nigg, ölü kedileri vitrinlere koyarak Đngiliz sanatçı Damien Hirst’in köpekbalığı,
inek, kuzu gibi ölü hayvanları cam içerisinde sergilemesinin parodisini sunmuştur. ‘Batı
Dünyası Sanatında yeni bir dönemin başlangıcı’ olarak her şeyin sanat objesi olarak
kullanıldığı Kavramsal Sanat döneminin düşünülmesi de mümkündür; bu bağlamda ele
alındığında ise bahsi geçen satırlarda genel olarak Kavramsal Sanatın parodisi
okunabilmektedir.
Rüdi ve arkadaşları tankla şehri yağmalar, orada yaşayan Türkler daha önce bahsi geçen Türk
işçi Ekrem Yılmaz’ın çocukları olarak betimlenir ve bu yağmalama sonucu Đzjumov’un
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batının doğuyu algılayışı ile ilgili yazılarında anlattığı durumdan daha aşağı bir duruma
düştükleri ifade edilir; “hayvanlardan daha aşağı” (H.Y.329) oldukları dile getirilir.
Ötekileştirilen doğu, şimdi ötekileştirmenin en uç noktasındadır; ancak bir süre sonra herkes
birbirine girmiş, yerli yabancı farkı kalmamış, tüm insanlar yabancıdır. Her şey iç içe olduğu
gibi paramparçadır da aynı zamanda. Diğer insanları ötekileştirenlerin şimdi kendileri de öteki
konumuna geçmiştir.
Ren Üçlemesi’nin son hikayesini oluşturan ‘El Değmemişler’* gerçekle hayalin iç içeliği
konusunda postmodern bir metin olarak okunma imkanı sunmuş olsa da, genel olarak
bakıldığında eserde postmodern unsurların sık kullanımından söz etmek mümkün değildir.
Yedi yaşındaki Antonia Sahler’in gördüğü bir rüya sonucu kurmaca şehir olan St.
Damian’dan ayrılması gerektiğini düşünür. Dört kız kardeşten biri olan Antonia, adeta hayalle
gerçeğin kesiştiği noktada yaşamaktadır. Antonia’nın Balthasar’la tanışması ile şekillenen
hikaye yirmi bir yıllık bir süreyi –çoğunlukla tanrısal anlatıcının bakışıyla- anlatmaktadır.
Antonia, yedi yaşındayken kuşların ötmediği, hayvanların hatta rüzgarın dahi sustuğu, hiçbir
sesin olmadığı, içindeki her şeyin ölü olduğu bir rüya görür. Daha sonra “sayısız dil ve
lehçede gülüş, şaka, bağrışma ve ağlamanın” (Schneider, 2000: 10) yükselişini işitir.
Monsenyörün vaazında bahsettiği Babil Kulesi’nin karmaşasına benzettiği bu durum ile
Kutsal Kitaplara konu olan Babil Kulesi Efsanesi parodileştirilmiştir.
Antonia, doğadan topladığı çeşitli nesneleri annesinin evlenirken yanında getirdiği mavi
valizde toplamaktadır. Kız kardeşi Veronika ise bu duruma bir anlam verememektedir.
Monsenyör ile konuşan Veronika’nın işittikleri, gerçeklik algısının izafiliğini dile
getirmektedir:
“Senin gözünde anlamsız olan bir şey, belki de Antonia için hayati bir önem taşıyordur. Senin
sinek kadar önemsediğin şey, bir başkası için mutluluğun anahtarı olabilir. Hiçbir şey
bilmiyoruz. Öncelikle neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Sadece insanları
kendimize inandırmaya çalışıyor ve bize inanmadıklarında onları cezalandırıyoruz.” (E.D.53)
Eserde, “Đnsan doğuştan iyi midir yoksa kötü mü?” (E.D.63) sorusu yöneltilerek insan
doğasına ilişkin fikir üreten John Locke, Thomas Hobbes ve Jean Jacques Rousseau gibi
Aydınlanma filozoflarının sesi duyurulmuştur.
Antonia’nın annesi ölmüş, babası da onları terk etmek zorunda kalmıştır. Antonia, Nàrrody
isimli bir adamla Amerika’ya gidecektir, yolda; “Bay Nàrrody, sevgili Bayan Amerika
buradan daha ne kadar uzakta?” (E.D.91) diye sorar. Amerika’da daha önce gittiği konserde
gördüğü ve ‘sevgili Bayan’ olarak adlandırdığı kadını görme ümidi taşıyan Antonia’nın
Amerika’yı, ‘Sevgili Bayan’ olarak nitelemesi bir masumiyet göstergesi olmasının yanı sıra,
anlatım ironi de barındırmaktadır.
Trende zor koşullar altında Amerika’ya doğru yolculuk eden Antonia, Nàrrody’nin ailesinin
bir üyesi olarak görünmektedir; kaçak yolla Amerika’ya geçiş yapacaklardır. Hamburg’dan
gemiye aktarma yapılacaktır, Antonia gemiyi gördüğünde; Hamburg’dan gemiye aktarma
yapılacaktır. Antonia, gemiyi gördüğünde heyecanla; “Màrtha, baksana bu Monsenyör’ün din
*

Eser henüz Türkçeye çevrilmediği için, eserin orijinali (Almanca olarak) incelenmiş ve gerekli yerler araştırmacı tarafından
çevrilerek ifade edilmiştir.
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dersinde anlattığı balina.” (E.D.100) der. Bu bölümün sonunda da gemiye binen Antonia’nın,
balina tarafından yutulan Yunus gibi olduğu dile getirilir. Kutsal Kitaplara konu olan Hazreti
Yunus kıssası, teşbih yoluyla parodileştirilmiştir.
Antonia gemideyken rüyasında gördüğü birçok dil ve lehçenin bir aradılığına gerçekte de
tanık olur. Rüyasındaki ‘Babil Kulesi Efsanesi’ gerçekleşmiş görünmektedir. Antonia için,
“seslerin bin bir gecesi” (E.D.104) yaşanmaktadır; böylelikle Doğu Edebiyatının önemli
eserlerinden ‘Binbir Gece Masalları’na öykünme yapılmıştır.
Gemide bir adamın “Gordios ve Kybele’nin oğlu Kral Midas kadar zengin” (E.D.110)
olduğundan bahsedilmiş, Yunan mitolojisine öykünülmüştür.
Antonia, gemiden indikten sonra, gemide tanıştığı Balthasar’la onun Paul Amcasının yanında
yaşar. Üç yıl sonra oradan ayrılıp Brooklyn Köprüsünde yaşamaya başlarlar. Đrlandalı sadist
bir homoseksüel olan Bay Adonis’in yanında çalışan Balthasar, onu öldürüp tüm organlarını
ve kemiklerini parçalayarak ‘insan ruhunu’ bulmaya çalışır. Adonis’in sadistliğine karşı
Balthasar’ın sadistliği ortaya çıkmıştır; ancak Adonis bile isteye, kendi zevki için
karşısındakine acı çektirirken, Balthasar’ın davranışı oldukça masum görünmekte,
masumiyetini yitirmiş bir çağda mana arayışının dramatikliğini ön plana çıkarmaktadır.
Antonia’nın sesini duyan Aron Felisig ondan çok etkilenmiş ve bir şekilde Antonia’yı
bulmuş, onunla evlenmiştir. Bir akşam birlikte konsere giderler ve orada Antonia’nın rüyası
gerçekleşir. Davetlilerin içinde Richard Strauss da bulunmaktadır; böylelikle gerçekle
kurmaca iç içe geçmiştir.
‘El Değmemişler’, bu dünyaya ait olamayan hayal ettiği dünyanın peşinden giden Antonia
Sahler’in ve içinde yaşanılan dünyaya ait olamayan ve bu dünyada yok olan –gerçek adı dahi
bilinmeyen- Balthasar’ın hikayesidir.
4. SONUÇ
Postmodern kavramı, özellikle 1960lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Çeşitli alanlarda sorgulanan kavram, Dünya Savaşları, Sanayi sonrası toplum ve Teknoloji
bağlamlarında değerlendirilmiştir. Sanat alanında her türlü hegemonyanın reddi olarak
okunabilecek postmodern kavramı, Edebiyatta da yaygınlaşmış, birçok açıdan ele alınmıştır.
Avusturya Edebiyatının günümüz yazarlarından olan Robert Schneider, Ren Üçlemesi adını
verdiği eserlerinde gerçekle kurmacanın iç içeliği konusunda postmodern unsurları sık sık
kullanmıştır. ‘Uykunun Kardeşi’ adlı eserde gerek anlatıcının konumu gerek zamansal
karmaşa gerek olay örgüsündeki kopukluk postmodern açıdan ifade edilmiş, içerik olarak da
parodi, pastiş gibi unsurlar metinlerarasılık bağlamında metne dahil edilmiştir. Patrick
Süskind’in ‘Koku’ (Das Parfum) adlı eseriyle çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan ‘Uykunun
Kardeşi’ Postmodern Edebiyatın önemli eserleri arasında görülmektedir.
‘Havada Yürüyen’ adlı eser, anlatıcının konumu, zaman ve olay örgüsü çerçevesinde
postmodern olarak değerlendirilememektedir. Metinlerarasılık, gerçek kurmaca karışımı
bağlamında ise postmodern öğeler içermektedir.

97

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 46
Kasım – Aralık 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN
http://www.akademikbakis.org

Ren Üçlemesinin son metni ‘El Değmemişler’i’ ise ‘en az postmodern eser’ olarak
nitelendirmek mümkündür. Hayallerin gerçeklere dönüştüğü eserde, postmodern unsurlar az
kullanılmış, okur metnin kendisinden ziyade verdiği duyguya yönlendirilmeye çalışılmıştır.
Tüm eserlerin ortak özelliği, kurmaca bir şehirde geçmesi ve hayalle gerçeğin iç içe
verilmesidir; ancak üçlemenin sonuna geldikçe gerçeğe de daha çok yaklaşılmıştır denilebilir.
Bu da eseri postmodern bağlamda okumayı zorlaştırmıştır. Eserleri, postmodernden moderne
doğru bir yolculuk olarak değerlendirmek de bir anlamda mümkündür.
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KAMU POLĐTĐKALARININ BELĐRLENMESĐNDE YENĐ ĐLETĐŞĐM
ARAÇLARI VE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ
Osman NACAK∗
Öz
Günümüzde bilginin paylaşılması ve haberleşmenin yaygınlaşması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Çünkü
bilginin paylaşılması ve haberleşmenin yaygınlaşması, siyasal alanda köklü değişimleri ortaya çıkarmaktadır. Bu
bağlamda çalışmanın sorunsalı birçok alanda önemli değişimleri beraberinde getiren yeni iletişim araçları ve
sosyal ağların, kamu politikalarının belirlenmesi sürecinde de son derece etkili olduğu, devlet merkezli politika
oluşturma anlayışını büyük ölçüde sekteye uğrattığı ve çok aktörlü bir yapılanmaya doğru değişime zorladığı
yönündeki yaklaşımdır. Bu sorunsaldan hareketle çalışmanın temel amacı; son dönemde hemen hemen bütün
sektörlerde etkili olan yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, kamu politikalarının belirlenmesi sürecini hangi
açıdan ve ne şekilde etkilediğinin incelenmesi olduğu söylenebilir. Çalışmada öncelikle kamu politikasının
kavramsal bir analizi yapılmakta, tarihsel arka planına ışık tutulmakta ve kamu politikalarının oluşturulmasında
rol oynayan geleneksel ve yeni aktörlere yer verilmektedir. Sonrasında ise kamu politikalarının oluşturulması
sürecinde rol almaya başlayan yeni aktörlerin, önemli ölçüde etkilerini arttırdığı düşünülen yeni iletişim araçları
ve sosyal ağların ortaya çıkışı, gelişimi ve kamu politikaları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Çalışmanın
sonucunda ulaşılan bulgular; yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, günümüzde bilginin paylaşımını ve
haberleşmenin yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandırdığı ve kolaylaştırdığı, bu bağlamda insanoğlunun
ayrılmaz bir parçası haline geldiği, sahip olduğu güçle politika oluşturma sürecinin hem hızlanmasına hem de
basitleşmesine imkan tanıdığı, ayrıca bir konunun politika gündemine taşınmasından, karar alıcılar üzerinde
kamuoyu baskısı yaratmaya kadar önemli işlevleri yerine getirdiği, böylelikle kamu politikalarının
belirlenmesinde devlet dışındaki diğer aktörlerin de sürece dahil edilmelerini sağlayarak kamu politikalarının
oluşturulması sürecini çok aktörlü bir yapıya dönüştürdüğü ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kamu Yönetimi, Kamu Politikası, Yeni Đletişim Araçları, Đnternet, Sosyal Ağlar

THE ROLE OF NEW COMMUNICATION TOOLS AND SOCIAL NETWORKS IN
DETERMINING OF PUBLIC POLICIES
Abstract
Nowadays sharing knowledge and communication dispersion became keenly significant. Therefore, sharing
knowledge and the dispersion of communication are both providing fundamental changes in political scopes. In
this context, the problematic of this work is going to be the approach which asserts that new communication
devices and social networks, entailing important changes in many domains, in terms of determining public
administration they overwhelmingly distrupt the state-oriented politics. Coevally this issue has forced the
government to consist on a multi-purpose structure. Based on this problematic it can be said that the aim of this
work is to delve into how and from which aspect new communicative devices, lately having effect on nearly all
sectors and social networks, are influencing the process of public policy. First of all, the work is making a
conceptual analysis of public policy, enlightening the historical background and mentioning traditional and new
actors playing a role in terms of creating public policy. Further, new actors becoming significant for the process
of creating public policy and their influence on it will be the matter of consideration. Likewise, the accruement
of new communicative devices and social networks reinforcing their authority on public politics will be
examined in this work. Achieved results of this research are to be concluded such as today’s new communicative
devices and social networks are exceedingly accelerating and simplifying the sharing of knowledge and
communication dispersion. On that account it is to say that such development cannot be excluded from modern
human life, which due to its strength even provides the possibility of simplifying and accelerating the creation of
public policy. Apart from that, this renders important functions such as transferring an issue to the political
agenda or putting pressure resulting from public opinion on decision-makers. For that reason in order to create
and determine public policy, the non-state actors will be involved as well, which means transforming a process
of a multi-purpose structure.
Key Words: Public Administration, Public Policy, New Communication Tools, Internet, Social Networks
∗
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1. GĐRĐŞ
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte değişen koşullar, insanlar arasındaki
iletişimin biçiminin ve boyutlarının değişmesine neden olmuştur. Sanayi toplumunda en
önemli güç olarak kabul gören sermayenin yerini günümüz toplumlarında bilginin aldığı ve en
büyük sermayenin bilgi olduğu görülmektedir.1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile
birlikte yaygınlaşan yeni iletişim araçlarının kullanımı, sadece fiziksel olarak değil, aynı
zamanda sanal ortamlarda da insanların bir araya gelmelerine olanak tanımakta ve kamu
yönetiminin sunduğu hizmetlerde değişimi zorunlu kılmaktadır. Devlet sınırlarını yok sayan,
her geçen gün çok daha fazla ucuzlayan ve kolaylaşan bu yeni teknoloji, gittikçe daha geniş
kitlelere ulaşmakta ve “bilgi toplumu” adında yeni bir toplum düzenini ortaya çıkarmaktadır.
Bu yeni düzende toplumun her bir kesimi, sadece devlet merkezli karar alma ve politika
oluşturma sürecini yeterli görmemekte ve kendi talep ve beklentilerinin karşılanmasını, karar
ve politikaların çok aktörlü bir yapılanma içerisinde ortaya çıkarılmasını talep etmektedirler.
Ortaya çıkan yeni koşullar, insanların arasında gittikçe artan bilgiyi üretme, saklama,
paylaşma ve bilgiye ulaşma isteklerini ortaya çıkartmaktadır. Bu durum, yeni iletişim araçları
ve sosyal ağları kamu politikalarının oluşturulması sürecinde rol oynayan oldukça önemli bir
faktör konumuna getirmektedir. Bu bağlamda on bin yıl önce tarım, 250 yıl önce endüstri
devrimiyle karşı karşıya kalan insanoğlunun, şimdi de “bilişim devrimi” ile karşı karşıya
olduğunu söylemek mümkündür (Atasoy, 2005: 202-203; Karlı, 2010: 202-203).
Bu çalışmada öncelikle kamu politikasının kavramsal bir analizi yapılmakta ve tarihsel arka
planına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada kamu politikalarının oluşturulmasında rol
oynayan geleneksel ve yeni aktörlere de yer verilmektedir. Çalışmanın sonraki bölümünde ise
kamu politikalarının oluşturulması sürecinde rol almaya başlayan yeni aktörlerin, önemli
ölçüde etkilerini arttırdığı düşünülen yeni iletişim araçları ve sosyal ağların ortaya çıkışı,
gelişimi ve kamu politikaları üzerindeki etkileri ve bu etkilerin ortaya çıkardığı sonuçlar
güncel olaylar üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır.
2. KAMU POLĐTĐKASI: KAVRAMSAL ANALĐZ VE TARĐHSEL ARKA PLAN
Kamu politikası kavramının üzerinde henüz tam anlamıyla uzlaşılabilmiş bir tanımı
bulunmamaktadır. Kamu politikası kavramındaki karmaşa, daha kavramın sözcük anlamında
kendini göstermektedir. Đngilizce karşılığı “puclic policy”, Fransızca karşılığı “politique
puclique” olan kamu politikası kavramı için Türkçe’de “politika”2 veya “siyasa”
sözcüklerinin kullanıldığı görülmektedir (Çevik ve diğerleri, 2008: 9; Aksoy, 2008: 100).
Kamu politikası kavramının ne olduğu ve neyi ifade ettiğine ilişkin literatürde oldukça değişik
tanımlamalar yer almaktadır. En genel ifadeyle Dye kamu politikasını “hükümetlerin yapmayı
ya da yapmamayı seçtikleri her şeydir” şeklinde ifade ederek hükümetin, bir konuya ilişkin
gerek harekete geçmesini, gerekse hareketsiz kalmasını bir kamu politikası olarak
1
Örneğin, sanayi toplumunda dünyanın en zengin kişileri sanayiciler ve petrolcüler iken günümüzde dünyanın
değerli şirketleri arasındaki sıralamada ilk beş şirketten dördünde bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
yer aldığı görülmektedir (www.milliyet.com.tr, 30.09.2014).
2
“Politika” sözcüğünün ülkemizde gündelik hayatta iki farklı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki
ve daha yaygın olanı “politika” sözcüğünün siyaset anlamında kullanılmasıdır ve bu kullanım Đngilizcedeki
“politics” kavramını karşılamaktadır. Bu noktada politika sözcüğü bir örgütün yönetimini elde edebilmek için
girişilen faaliyetlerin bütününü ifade etmektedir. Đkinci anlamı ise, “politika” sözcüğünün bir ülkenin değişik
alanlardaki görevlerinde hükümetlerce izlenen yol, yöntem ve program anlamındaki kullanımıdır ve bu
kullanımda Đngilizcedeki “policy” kavramına karşılık gelmektedir (Çevik ve diğerleri, 2008: 9; Kartal, 2007: 2).
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değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (2011: 1). Eyestone ise “kamu politikasını,
bir devlet biriminin çevresiyle olan ilişkisidir” şeklinde geniş bir biçimde tanımlamaktadır
(1971: 18). Kamu politikasına ilişkin en kapsamlı tanımlardan birisi Anderson tarafından
yapılmıştır. Anderson’a göre “bir politika, bir aktör veya aktörler grubu tarafından, bir
probleme veya soruna çözüm getirebilmek için amaca yönelik olarak takip edilen hareketleri
veya hareketsizlikleri” ifade etmektedir (2011: 6-7). Benzer bir tanımlamanın Cochran ve
Malone tarafından yapıldığı ve “kamu politikası, toplumsal sorunlara çözüm getirmek için
düzenlenen hükümet kararları ve uygulamalarına ilişkin bir çalışmadır” şeklinde ifade edildiği
görülmektedir (2010: 3).
Bu noktada kamu politikasına ilişkin en geniş tanımın, Hogwood ve Gunn tarafından yapılmış
olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Hogwood ve Gunn’a göre politika, kararlardan daha
geniş ve onu kapsayan bir süreç olup, yönetimden çok fazla ayrılamayan bir olgudur ve
niyetler (amaçlar) kadar davranışları da kapsayan, amaçları önceden ortaya konulabileceği
gibi sonradan da ortaya konulabilen, kamu kuruluşlarının bir hareketini içerdiği gibi
hareketsiz kalmasını da içeren, önceden tahmin edilebilen veya edilemeyen sonuçlara sahip,
kamu kuruluşları için önemli roller içerdiği gibi oluşumunda kamu kuruluşları dışında diğer
aktörlerinde yer aldığı, bir süreç içinde işleyen ve ortaya çıkan bir olgudur. Bu tanımlamadan
hareketle kamu politikalarının sadece karar vermekten ibaret olmadığı ve kamu politikalarının
başlangıcından sonucuna kadar birbirini izleyen bir faaliyetler bütününden oluştuğu
belirtmektedir (Aktaran Çevik ve diğerleri, 2008: 9-14).
Kamu yönetimi alanının bir konusu olarak son yarım asırdır sıkça incelenen kamu politikası
kavramının tarihsel kökenlerinin uygarlık tarihinin başlangıcına kadar dayandırıldığı
görülmektedir. Nitekim McCool de kamu politikasına ilişkin çalışmaların, 1950’lerden
itibaren bir anda ortaya çıktığını düşünmenin mümkün olmadığını ifade etmektedir (Birkland,
2011: 7; Cochran ve diğerleri, 2010: 3). Ancak ne var ki, kamu politikasının bir disiplin
olarak ilk ele alınması büyük ölçüde Amerikalı siyaset bilimci Harold D. Lasswell tarafından
1951 yılında yayınlanan “The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method”
isimli çalışmaya dayandırılmaktadır. Lasswell bu çalışmasında, yöneticiler ile vatandaşları
aynı çerçevede buluşturacak ve uzlaştıracak, toplumsal sorunları ortaya çıkararak, alternatif
ve tarafsız çözümler üretecek, hükümetlerin ve bürokrasinin bilimsel yaklaşımlardan tam
anlamıyla yararlanmasını ilke edinmiş “Politika bilimi” adında yeni bir alanın gerekliliğini
ortaya koymaya çalışmıştır (Hekim, 2011: 45-46). Lasswell’in kuruculuğunu yaptığı ve
özellikle de ABD’de gelişmeye başladığı genel olarak kabul edilen kamu politikası
kavramının, daha sonraki dönemlerde Avrupa’nın diğer ülkelerine yayıldığı görülmektedir
(Köseoğlu, 2013: 4-5). Başlangıçta sadece güvenlik, diplomasi, savunma, adalet gibi devletin
yerine getirmekle görevli olduğu temel hizmet alanlarında kullanılan kamu politikası kavramı,
refah devleti anlayışının da etkisiyle, devletin görev üstlendiği ve bir aktör olarak yer aldığı
hemen her alanda yaygın bir biçimde kullanılmaya başlamıştır (Aksoy, 2008: 100).
Bir disiplin olarak kamu politikasının Türkiye’deki gelişimi ise özellikle gelişmiş ülkelerden
biraz daha farklı ve yavaş bir biçimde kendini göstermektedir. Aslında Cumhuriyetin
kuruluşundan günümüze kadar ki süreçte, Türkiye’de kamu politikası yöntem ve tekniklerinin
geliştirilmesini ve kamu politikası disiplininin yaygınlaştırılmasını sağlayacak beş önemli
fırsatın yakalanmış olduğu görülmekle birlikte, henüz bu fırsatlardan yararlanabildiğini
söylemek pek mümkün değildir (Akdoğan, 2011: 75-76).
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3. KAMU POLĐTĐKALARININ
AKTÖRLER

OLUŞTURULMASINDA

ROL

OYNAYAN

Oldukça karmaşık ve döngüsel bir süreç olarak ifade edilen kamu politikalarının
oluşturulması sürecinde, farklı çevrelerden ve farklı kesimlerden birçok aktörün yer aldığı
görülmektedir. Bu aktörlerden bazıları, kamu politikalarının belirlenmesinde, doğrudan karar
verme mekanizmasının içerisinde yer alırken, bazıları da karar vericileri etkileyerek bu
sürecin içinde yer almaya çalışmaktadırlar (Yıldız ve diğerleri, 2013: 19). Bu bağlamda kamu
politikalarının oluşturulması sürecinde yer alan aktörleri ana hatlarıyla; devlet yapılanması
içinde yer alan geleneksel aktörler (Yasama, Yargı, Hükümet, Bürokrasi ve Siyasal Partiler)
ve özellikle son dönemde, geleneksel aktörleri çeşitli yöntemlerle etkilemeye çalışarak,
etkinliklerini daha da fazla ön plana çıkarmaya başlayan sivil aktörler (Vatandaşlar, Sivil
Toplum Kuruluşları, Medya, Düşünce Kuruluşları ve Politika Danışmanları) biçiminde
değerlendirmek mümkündür.
Kamu politikalarının oluşturulması sürecinin yönetim anlayışından büyük ölçüde etkilendiği
ve yapısının büyük ölçüde yönetim paradigmasına bağlı olarak şekillendiği görülmektedir. Bu
bağlamda geleneksel kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu dönemde kamu politikalarının
belirlenmesinde esas rolün geleneksel aktörler tarafından oynandığı ve geleneksel aktörler
içinde de hükümet ve kamu bürokrasisinin bu noktada oldukça etkin olduğunu söylemek
gerekmektedir (Çevik ve diğerleri, 2008: 37; Aksoy, 2008: 110). 1980’lerden itibaren yönetim
anlayışında yaşanan değişim, bir taraftan kamu yönetimi yapılanmasını derinden etkilerken,
diğer taraftan da kamu yönetiminin en önemli çıktılarından birisi olan kamu politikalarını ve
oluşturulması sürecini değişime zorlamaktadır. Geleneksel dönemde kamu politikalarının
oluşturulması sürecine çok daha sınırlı ölçüde katılan sivil aktörlerin, yönetim anlayışındaki
paradigma değişimiyle birlikte bu sürece, büyük ölçüde katılmaya başladıkları ve talepleri
doğrultusunda geleneksel aktörleri yönlendirmeye çalıştıkları görülmektedir. Böylelikle yeni
kamu yönetimi anlayışıyla birlikte devletin tek taraflı politika oluşturma tekelinin büyük
oranda ortadan kalktığını ve kamu politikalarının oluşturulması sürecinin çok aktörlü bir
yapılanmaya doğru dönüştüğünü söylemek mümkündür.
4. KAMU POLĐTĐKALARININ OLUŞTURULMASINDA YENĐ BĐR FAKTÖR: YENĐ
ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI VE SOSYAL AĞLAR
Kamu politikaları alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün biraz daha hızlanmaktadır.
Kamu kaynaklarının sınırlı olmasına karşın toplumun talep ve beklentilerinin her geçen gün
artması, toplumun her bir kesiminin kamusal politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda
etkilemek adına büyük bir rekabetin içine girmelerine neden olmaktadır. Farklı değer yargıları
ve düşüncelerin ortaya çıkardığı bu rekabet ortamında, kamusal politikaların oluşturulması
sürecini etkileyen yeni faktörlerin ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir (Demirci, 2011:
137). Bu yeni faktörlerin arasında, kamu politikalarının belirlenmesi sürecini ve diğer birçok
aktörü derinden etkilemesi nedeniyle yeni iletişim araçları ve sosyal ağların da olduğunu
söylemek mümkündür.
4.1. Yeni Đletişim Araçları ve Sosyal Ağların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Bilişim devrimiyle birlikte ortaya çıkan ve iletişim araçlarında muazzam bir dönüşüm
başlatan en önemli olay olarak internetin keşfedilmesi ve insanoğlunun kullanımına
açılmasını söylemek mümkündür. Đnternet, 1970’li yılların başında ABD’de, ilk olarak
Savunma Bakanlığı tarafından ülke topraklarına karşı yapılacak bir nükleer saldırıyı önlemek
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için bir proje olarak ortaya çıkarılmıştır. Daha sonraki dönemlerde bazı kamu kuruluşları ve
üniversiteler tarafından da kullanılmaya başlandığı görülen internet teknolojisinin, birçok
bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünyada yaygın olarak kullanılan ve sürekli
büyüyen bir iletişim ağını ifade ettiği görülmektedir. Đnsanoğlunun bilgisayar ve internet
sayesinde, birçok alandaki bilgilere çok daha kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde
erişilebildiğini söylemek gerekmektedir. Bu teknoloji, daha sonra Avrupa’ya geçmiş ve
1980’lerde web teknolojisine dönüşmüştür (Karlı, 2010: 202-203).
Türkiye’de bilim ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ilk olarak 1963 yılında
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBĐTAK) kurulması ile
başlamıştır. 1986 yılında ise Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA)
hayata geçirilmiş ve aynı yıl Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve
TÜBĐTAK tarafından internetin alt yapısı hazırlanmıştır (Uçkan, 2010: 120-121). Türkiye’de
internet kullanımının ilk adımları ise 1991 yılında TÜBĐTAK-ODTÜ ortaklığıyla hazırlanan
TÜBĐTAK-DPT projesinin kabul edilmesiyle atılmıştır. Diğer taraftan Türkiye'de fiziksel
olarak ilk internet bağlantı girişimi 1992'de, TÜBĐTAK ile ODTÜ'nün ortak çalışmaları
sonucunda Hollanda'nın NIKHEF Araştırma Merkezi ile ODTÜ arasında gerçekleştirilmiş ve
1993'te de internet, Türkiye'nin genel kullanımına açılmıştır. Daha sonrasında yine TÜBĐTAK
tarafından hayata geçirilen ULAKNET projesi ile neredeyse Türkiye’deki üniversitelerin
tamamı internet ile tanışmıştır. Başbakanlık tarafından yürütülen Kamu-Net projesi ile de
bütün kamu kurumlarının internete bağlanması hedeflenmiştir (Karlı, 2010: 203; Atasoy,
2005: 212).
Đnternet teknolojisinin ortaya çıkardığı en önemli iletişim araçlarından birisi, internet
üzerinden gönderilen dijital mektup anlamına gelen elektronik posta yani e-mail’dir. Đlk
elektronik posta mesajı, 1971 yılında mühendis Ray Tomlinson tarafından gönderilmiştir.
Başlangıçta sadece tek bir kullanıcıya gönderilebilen elektronik postalar, Tomlinson
tarafından @ işaretinin keşfedilmesiyle birlikte birden fazla kullanıcıya gönderilebilir bir hale
gelmiştir. Đnternetin belki de en çok kullanılan özelliği olan e-mail, kullanıcıların bilgisayar
ağları üzerinden birbirleriyle çok daha kolay ve hızlı bir biçimde haberleşmelerine olanak
tanımaktadır. Başlangıçta sadece düz yazı gönderimi için geliştirilen e-mailin günümüzde
resim, müzik, ses, video, html dokümanı gibi birçok nesnenin paylaşılmasına imkan sağladığı
görülmektedir. Ucuzluğu, kolaylığı ve hızlı olması nedeniyle dünyada her gün milyarlarca email gönderimi gerçekleştirilmekte ve dünyanın bir ucundaki insanların dünyanın öbür
ucundaki insanlarla olan iletişimi ve etkileşimi birkaç saniye içinde sağlanabilmektedir
(http://www.armaweb.com.tr, 21.09.2014; http://www.turksan.com, 21.09.2014).
Đnternet teknolojisinin ortaya çıkardığı en önemli iletişim araçlarından bir diğeri de, son
dönemde oldukça ön plana çıkan ve hemen hemen her alanı etkisi altına alan sosyal ağlar’dır.
Sosyal ya da toplumsal ağ kavramı, “bir ya da birden fazla toplumsal ilişkiyle birbirine
bağlanmış, dolayısıyla toplumsal bir bağ oluşturan bireyler” şeklinde tanımlanabilmektedir.
Sosyal ağlar, “çevrimiçi (online) ortamda yararlı bilgileri toplayarak ve bunları başkalarıyla
paylaşarak, diğer insanlarla ilişki kurmaya olanak tanıyan kişisel web sayfaları” şeklinde de
ifade edilebilmektedir (Özmen ve diğerleri, 2011: 42-43). Đnternet teknolojisinin hızlı
gelişmesi, bireylerin sosyal ağlara ilişkin her geçen gün artan talep ve beklentileri ile süreç
içinde insanların bu sosyal paylaşım ağlarında uzun zaman geçirmeleri, sosyal paylaşım
ağlarının gelişmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur. Günümüzde bazı sosyal paylaşım
ağlarının dünya çapında milyonlarca üyesinin bulunması bunun açık bir göstergesi
durumundadır (Karlı, 2010: 205).
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Đlk olarak 1997 yılında kurulan ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmasına rağmen
sürdürülebilirlik konusunda başarılı olamayarak verdiği hizmeti sonlandırmak durumunda
kalan sosyal paylaşım ağlarının ikincisinin, 2001 yılında iş dünyasındaki kişilerin özellikle
yeni girişimcilerin iletişim kurmasını sağlamak üzere hayata geçirildiği ve 200 ülkede 500
binin üzerinde üye sayısına ulaştığı görülmektedir. Ancak sosyal ağlara ilişkin asıl gelişme ise
2003 yılı sonrasında gerçekleşmiştir. Harvard Üniversitesinin eski öğrencilerinden olan 3
arkadaş tarafından 2004 yılında kurulan “The Facebook”, kısa bir süre sonra Harvard
Üniversitesi öğrencileri arasında hızla yayılmıştır. Başlangıçta üyelik için bazı şartlar isteyen
ve buna rağmen kullanım yaygınlığı her geçen gün artan Facebook, 2005 yılının sonlarına
doğru ABD, Kanada, Meksika, Đngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Đrlanda’daki 25.000’in
üzerinde üniversiteyi sistemine dahil etmeyi başarmıştır. 2006 yılından itibaren 13 yaş üzeri
ve e-posta adresi olan tüm internet kullanıcılarını üyeliğe kabul etmeye başlayan Facebook,
2010 yılı itibarıyla tüm dünyada 500 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla, dünyanın en yaygın
sosyal paylaşım ağı haline gelmiştir. Kullanıcılarının yarısından fazlası her gün düzenli olarak
siteye girmekte ve ayda 3 milyardan fazla fotoğraf, 5 milyardan fazla içerik metni, 4 milyara
yakın da olay duyurusu paylaşılmaktadır. Bu haliyle kullanımı tüm dünyada her geçen gün
hızla yaygınlaşan bu sosyal paylaşım sitesi, Google’dan sonraki en değerli firmalardan birisi
haline gelmiştir (Karlı, 2010: 205-206; Özmen ve diğerleri, 2011: 43).
Diğer taraftan cep telefonları veya web üzerinden yazılan mesajların paylaşılmasından ortaya
çıkan Twitter, yüz binleri bir araya toplayarak, anlık, kısa sohbet yapma olanağı tanımaktadır.
Başka bir ifadeyle Twitter, insanın gerçek hayatta içinde bulunduğu anda ne yaptığını, onu
izleyenlere kısa mesajlarla özetlediği, durumunu paylaştığı ve günümüzde siyasetçilerden
bürokratlara, akademisyenlerden öğrencilere, özel sektör yöneticilerinden çalışanlarına,
esnafından işçisine, yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına kadar hemen hemen herkesin
sıklıkla kullandığı bir sosyal paylaşım sitesi haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre
dünya üzerinde yaklaşık 550 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyon Twitter kullanıcısının
bulunduğu belirtilmektedir (http://www.gazetebilkent.com, 17.06.2014).
Bu noktada son olarak üzerinde önemle durulması gereken yeni iletişim araçlarından bir
diğeri de, cep telefonlarının geliştirilmesidir. Aslında telefon yeni bir icat olmayıp, 1876
yılında hayatımıza girmiştir. Ancak geleneksel telefonun çok daha gelişmiş bir modeli olan ve
en önemlisi kişiler tarafından yanlarında sürekli olarak taşınabilir hale gelen bu yeni
telefonların, adeta iletişim alanında yeni bir çığır açmış olduğunu söylemek mümkündür.
Öyle ki, günümüzde küçüğünden büyüğüne yoksulundan zenginine hemen hemen herkesin
kullandığı cep telefonları, neredeyse insanların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren kullanımı yaygınlaşan cep telefonlarının son
dönemde yeni bir kimlik değişimine gittiği ve internet teknolojisiyle birleştirilerek yeni akıllı
telefon modellerinin üretildiği görülmektedir. Đnternet ile telefonu bir noktada birleştiren bu
yeni teknoloji, insanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi çok daha kolay ve hızlı bir hale
getirmektedir. Artık insanlar, bulundukları her noktadan dünyanın dört bir tarafında olup
bitenden anında haberdar olma ve konuya ilişkin görüşlerini açıklama imkanına sahip
olmuşlardır.
4.2. Yeni Đletişim Araçları ve Sosyal Ağların Siyasal Alanda Kullanılması
Siyasal düzlemde internet teknolojisi, daha önceki dönemlerde kullanılmış olmakla birlikte,
1996 yılında ABD’de gerçekleştirilen seçim kampanyalarında etkin ve yaygın bir biçimde
kullanıldığı kabul edilmektedir. Đnternetin siyasal alan üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan
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çalışmalar, 1996 yılında ABD’de gerçekleştirilen seçimlerde, yaklaşık 10 milyon seçmenin
oylarını internetten temin ettiklerini ve internette yer alan bilgi, belge ve materyallerden
etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum günümüzün en önemli ve etkin iletişim
araçlarından birisi olan televizyonlar ile karşılaştırıldığında, internetin, geleceğin siyasetinde
olukça önemli bir rol oynayacağının açık bir göstergesi şeklinde değerlendirilmektedir. Daha
sonraki dönemde hemen hemen dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir biçimde kullanılmaya
başlanan internetin, Türkiye’de ise 2002 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde etkin bir
biçimde kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Sitembölükbaşı, 2003: 194-195).
Đnternet teknolojisinin ortaya çıkardığı sosyal ağların da siyasal alanda ve seçim
kampanyalarında sıklıkla ve etkin bir biçimde kullanıldığını ifade etmek gerekmektedir.
Yapılan birçok araştırmada, 2008 yılında ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde
sosyal ağların, Barrack Obama tarafından oldukça yoğun ve etkin bir biçimde kullanıldığı
sonucuna ulaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar, sosyal ağların Obama’nın seçim zaferinde
oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal ağların siyasal alandaki etkinliğinin daha
iyi anlaşılabilmesi adına South Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor oldukça
anlamlıdır. Rapora göre sosyal ağların, seçim dönemlerinde kampanya merkezlerine gelen
ziyaretçi sayısından çok daha fazla takipçisinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Kamu
politikalarının oluşturulması sürecinin en etkin biçimde hükümetler tarafından etkilendiği göz
önüne alındığında, gerçekte hükümetin belirlenmesi, bir ölçüde kamu politikalarının da baştan
etkilenmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle gerçekte sosyal ağlar üzerinden vatandaşlar,
sadece hükümetleri değil aynı zamanda iktidar yaptığı hükümetlerin politikalarını da
onaylamaktadırlar (Aktaran http://www.havadiskibris.com, 17.06.2014).
Đnternet ve sosyal ağların siyasal alandaki etkilerini sadece seçim dönemleri ile sınırlandırmak
mümkün değildir. Günümüzde siyasi partiler ve siyasetçiler, internet teknolojisini ve sosyal
ağları seçim dönemlerinin dışında da oldukça etkin bir biçimde kullanmaya devam
etmektedirler. Bu bağlamda günümüzün hemen hemen bütün siyasal partilerinin ve
siyasetçilerinin yeni iletişim araçlarını ve sosyal ağları; görüş ve düşüncelerini toplumla
paylaşmak, gerektiğinde toplumu yönlendirerek iktidar üzerinde kamuoyu baskısı yaratmak,
toplumun talep ve beklentilerini öğrenmek, toplumun bir konu veya sorun karşısındaki
tepkilerini ölçmek gibi çeşitli amaçlarla çok yoğun ve etkin bir biçimde kullandıklarını
söylemek gerekmektedir (Karlı, 2010: 207; Karlı ve diğerleri, 2011: 142). Nitekim Digital
Daya’nın 2012 yılında gerçekleştirdiği World Leader’s On Twitter Ranking Report sonuçları
bu durumu açık bir biçimde desteklemektedir. Raporun sonuçlarına göre, devlet
başkanlarından % 75’inin twitter hesabı kullandığı ve bir önceki senenin kullanım oranlarına
göre oldukça önemli bir artışın gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda 2011 yılında 164
ülkeden 69’unun devlet başkanı twitter hesabı kullanırken, 2012 yılında bu sayı 123’e
çıkmıştır (Aktaran http://www.havadiskibris.com, 17.06.2014). Yine Türkiye’deki, gerek
iktidarda gerekse muhalefette yer alan siyasal partilerin ve siyasetçilerin de internet ve sosyal
ağları etkin bir biçimde kullandıklarını söylemek mümkündür.3
3

Đktidar partisi olan Ak Parti’nin, iki ayrı twitter hesabı üzerinden yaklaşık 10 bin twett attığı ve yaklaşık 200
bin kişi tarafından takip edildiği görülmektedir. Muhalefet partilerinin de yoğun bir biçimde internet ve sosyal
ağlardan faydalanmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Öyle ki, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, kullanmış olduğu üç
ayrı twitter hesabı üzerinden yaklaşık olarak 30 bin twett attığı ve yaklaşık 250 bin kişi tarafından takip edildiği
görülmektedir. Bir diğer muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ise, kullanmış olduğu iki ayrı twitter
hesabı üzerinden yaklaşık 150 bin twett atmış ve yine yaklaşık olarak 500 bin kişi tarafından takip edilmiştir. Bu
noktada hemen şunu belirtelim ki, Ak Parti sosyal ağları, hem genel merkez hem de il ve ilçe teşkilatları
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Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kullanımı sadece siyasal partiler ve siyasetçilerle de
sınırlı değildir. Günümüzde neredeyse bütün yönetimler, yeni iletişim araçları ve sosyal
ağları, vatandaşlara daha geniş imkan sunmanın ve vatandaşlardan, gerekli geri dönüşleri
almanın bir aracı olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda e-devlet, e-katılım, e-yönetişim gibi
yeni kavramların ve dijital yöntemlerin hayata geçirildiği görülmektedir. Hemen hemen her
düzeydeki yönetim birimi internet üzerinde web sayfası veya sosyal ağlar oluşturarak
kamuoyunun bir konuya veya kamusal hizmete ilişkin talep ve beklentilerini öğrenmeye veya
tepkilerini ve eleştirilerini karşılamaya çalışmaktadır.4 Bu bağlamda yeni iletişim araçları ve
sosyal ağların, bir taraftan geleneksel katılma yöntemlerini elektronik sisteme taşırken, diğer
taraftan da çağın gereklerine uygun yeni katılma yöntemlerini hayata geçirmeye çalıştığını
söylemek mümkündür. Yine yönetimler, internet sayesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ve
oluşturduğu politikaları halka duyurarak bir ölçüde yaptığı işlerin ve gerçekleştirdiği
hizmetlerin meşruiyetini de sağlamaya çalışmaktadır. Böylelikle gerçekte hem kamusal
hizmet ve politikaların toplum tarafından daha fazla içselleştirilmesi ve sahiplenilmesi
sağlanmakta, hem de vatandaşların, yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar üzerinden karar alma
ve politika oluşturma süreçlerine katılmaları temin edilmiş olmaktadır (Sitembölükbaşı, 2003:
195; Sobacı ve diğerleri, 2010: 792).
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar sayesinde yönetim anlayışında yaşanan bu değişim,
merkeziyetçi yönetimleri büyük ölçüde aşındırmakta, geniş katılımlı ve çok aktörlü yönetim
anlayışını benimseyen yönetişim anlayışının yerleşmesine olanak tanımakta (Uçkan, 2010:
113), yönetsel süreçlerin basitleştirilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan yeni iletişim araçları
ve sosyal ağlar, vatandaşları sadece seçim dönemlerinde oy kullanan, diğer dönemlerde ise
pasif bir niteliğe bürünen yapılarından kurtararak, seçim dönemleri dışında da seslerini
duyurabilmelerine olanak tanımakta ve katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinde oldukça
önemli bir rol üstlenmektedir (Sobacı ve diğerleri, 2010: 786-787,792).

düzeyinde etkin bir biçimde kullanırken, muhalefet partilerinin daha çok genel merkez üzerinden sosyal ağları
kullanmaya çalıştıkları görülmektedir. Diğer taraftan siyasal partilerin yanında siyasetçilerin de bireysel olarak
yeni iletişim araçları ve sosyal ağları etkin bir biçimde kullanmakta olduğunu söylemek gerekmektedir. Örneğin,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın; yaklaşık 6 milyon kişi tarafından takip edildiği ve yaklaşık 3.500
tweet attığı, başbakanlığı döneminde de yaklaşık 4.5 milyon kişi tarafından takip edildiği ve yaklaşık 3 bin tweet
attığı görülmektedir. Diğer taraftan bakanların yaklaşık olarak 500 bin ile 1 milyon kişi arasında değişen
takipçilerinin olduğu ve yine yaklaşık olarak 1.500 ile 2 bin arasında tweet attıkları görülmektedir. Yine şu an
muhalefette yer alan siyasetçilerden Kemal Kılıçtaroğlu’nun 2 milyon takipçisinin olduğu ve 2 bin tweet attığı,
Devlet Bahçeli’nin 1 milyon takipçisinin olduğu ve 1.300 tweet attığı gözlemlenmektedir.
4
Türkiye’de; merkezi yönetim içinde yer alan Cumhurbaşkanlığından başbakanlığa, bakanlıklardan bağlı
kuruluşlara kadar, yerel yönetimler içinde yer alan büyükşehir belediyelerinden ilçe belediyelerine kadar, hizmet
yerinden yönetim kuruluşları içinde yer alan üniversitelerden meslek kuruluşlarına ve Kit’lere kadar hemen
hemen bütün kurumların sosyal ağları kullandıkları görülmektedir. Örneğin; Cumhurbaşkanlığı 1,5 milyon kişi
tarafından takip edilmekte ve yaklaşık 2 bin twett atmış, Gençlik ve Spor Bakanlığı 120 bin kişi tarafından takip
edilmekte ve 8.500 twett atmış, Dışişleri Bakanlığı 500 bin kişi tarafından takip edilmekte ve 8 bin twett atmış,
Sağlık Bakanlığı 100 bin kişi tarafından takip edilmekte ve 3.200 twett atmıştır. Yine AFAD, TOKĐ, Türkiye Đş
Kurumu, TCDD, DHMĐ, Diyanet işleri Başkanlığı gibi kuruluşların da yaklaşık olarak 5 bin ile 15 bin kişi
tarafından takip edildiği ve 5-6 bin civarında twett attıkları görülmektedir. Yine vatandaşlarla çok daha iç içe
olan yerel yönetim birimlerinin de sosyal ağları sıklıkla kullandıkları hatta bu ağları hizmetlerin yerine
getirilmesi, duyurulması, şikayetlerin kabul edilmesi ve vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi amacıyla dahi
kullandıkları görülmektedir.
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4.3. Yeni Đletişim Araçları ve Sosyal Ağların Kamu Politikalarının Oluşturulmasındaki
Rolü
Gerçekte askeri bir projeden ortaya çıkmasına rağmen dünyanın en özgürlükçü iletişim
ağlarından birisi haline dönüşen internet ve sosyal ağlar, milyarlarca bilgisayarı, dolayısıyla
milyarlarca insanı birbirine bağlayan oldukça önemli bir iletişim ve etkileşim aracı haline
gelmişlerdir. Yeni iletişim araçlarının kullanımı, var olan sınırları ortadan kaldırmakta ve
bilginin özgürce paylaşılabildiği yeni bir toplum düzenini ortaya çıkarmaktadır. Sanal ortamın
coğrafi uzaklıklarını yok sayan ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıyı çok
kolay ve zahmetsizce bir araya getiren bu yeni teknolojinin, dünyayı adeta “küresel bir köye”
dönüştürmekte olduğu ifade edilmektedir. (Denizci, 2009: 48-49).
Đletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, tüm dünyada ve Türkiye’de hemen hemen her
bir sektörü ve süreci etkilediği gibi, kamu yönetimi alanını ve onun en önemli çıktılarından
birisi olan kamu politikalarını derinden etkilemektedir. Yeni iletişim araçlarının özellikle,
günümüzün en önemli sermayesi olarak kabul edilen bilginin; milyarlarca insan tarafından
çok daha ucuz, kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılmasına ve öğrenilmesine imkân sağlaması,
kamu politikalarının oluşturulması sürecinde de oldukça önemli etkiler yaratmaktadır. Çünkü
bir konu ya da toplumsal bir sorundan haberdar olan toplumlar, gerektiğinde çeşitli
yöntemleri kullanarak karar alıcılar ve politika oluşturucular üzerinde baskı unsuru haline
gelebilmekte ve oluşturulacak olan kamu politikalarını talep ve beklentileri doğrultusunda
yönlendirebilmektedirler. Üstelik talep ve isteklerinin yönetimler tarafından yerine
getirilmesini sağlayabilmek amacıyla gerek ulusal, gerekse uluslararası kamuoyundan
faydalanma yoluna dahi gidebilmektedirler. Bir diğer ifadeyle bu yeni düzende bireyler,
siyasal alanla çok daha fazla iletişim ve etkileşim içinde bulunmakta, yönetimler tarafından
kendisine sunulanla yetinmeyerek daha fazlasını isteme imkanına sahip olabilmektedirler.
Đnternet ve sosyal ağlar, sanal ortamda gerçekleşen bir iletişim ve etkileşim olması nedeniyle
yüz yüzelikten ve gerçeklikten yoksun olmakla eleştirilmektedir. Bu eleştirilere rağmen, farklı
düşüncelerin paylaşılabilmesi olanak tanıması ve ortak bir fikirde birleşerek yeni çözümler
üretilebilmesi bakımından oldukça önemli bir araç haline gelmişlerdir (Özmen ve diğerleri,
2011: 42-43). Geçmiş dönemlerde çok daha kısıtlı ve sınırlı bir biçimde gerçekleşen
haberleşmenin, önündeki engellerin ortadan kalktığı ve böylelikle sanal dünyadaki
haberleşmenin çok daha geniş kitlelere ulaşabildiği gözlemlenmektedir. Artık her türlü sesli,
görüntülü ve yazılı bilgi ve belge dünyanın dört bir yanına anında ulaştırılabilir bir hale
gelmiştir. Böylelikle insanların, günümüzde internet veya Facebook, Twitter, Friendfeed,
MySpace, YouTube, Bebo, Frendster gibi sosyal paylaşım ağları üzerinden çok daha hızlı ve
kolay bir biçimde haberleşebildiklerini söylemek mümkündür. Bu durum, daha çok bilen,
daha çok talep eden, sorgulayan ve hesap soran bir toplumu meydana çıkarmıştır. Bu toplum
yapısı, yönetime ve politika oluşturma süreçlerine daha fazla katılma talebinde
bulunmaktadır. Toplumda meydana gelen bu değişme, toplumu bir aktör olarak görmeyen
geleneksel yönetim anlayışının tek yönlü yönetme anlayışının terk edilmesine ve çok aktörlü
bir yönetim anlayışına doğru dönüşmesine neden olmuştur (Karlı ve diğerleri, 2011: 154;
Atasoy, 2005: 201).
Özellikle son dönemde hayatımıza giren akıllı cep telefonları sayesinde insanların her an
internete ve sosyal paylaşım ağlarına erişebilir olmaları, internetin ve sosyal paylaşım
ağlarının çok daha fazla hayatımızın içinde olmalarına neden olmaktadır. Böylelikle bütün
bireyler, her bir yeniliği ve değişimi gerçekleştiği anda öğrenebilmekte ve daha da önemlisi
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tüm bunlara ilişkin görüş ve düşüncelerini sosyal ağlar üzerinden belirterek mevcut olayı,
konuyu ya da bir hükümet politikasını kolaylıkla tartışma imkanına kavuşabilmektedirler. Bu
durum, devlet ile toplum arasındaki tek yönlü iletişim ve etkileşimin ortadan kalkmasına ve
karşılıklı iletişim ve etkileşimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Devlet ile toplum
arasında ortaya çıkan bu yeni iletişim türü, bir taraftan bireylerin, devletten ve kamu
bürokrasilerinden olan beklentilerinin yeniden biçimlenmesine, diğer taraftan da devletlerin,
bu değişen talep ve beklentileri karşılama noktasında daha yoğun ve daha sistematik bir
biçimde hareket etmelerine neden olmaktadır. Bu yeni gelişmeler, politika oluşturma sürecini
daha şeffaf ve katılımcı bir hale getirmekte ve böylelikle ortak yönetme anlamına gelen
yönetişim anlayışının yerleştirilmesi noktasında değişime zorlamaktadır. (Parlak, 2003: 369;
Kapucu ve diğerleri, 2010: 560). Örneğin, Türkiye’de Devlet Demir Yolları Đşletmesi, hızlı
trenlerin rengini internet üzerinden vatandaşlara danışarak tespit etmiştir. Yine Sakarya
Büyükşehir Belediyesi yenilediği şehir içi trenlerinin adını, internet üzerinden vatandaşlarına
danışarak belirlemiştir. Diğer taraftan Đçişleri Bakanlığı, AB standartlarına uyum
yakalayabilmek adına geliştirdiği yeni ehliyet modellerini vatandaşlar ile paylaşılmış, ancak
tasarlanan ehliyetlerin özellikle rengi konusunda, vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler
üzerine, tasarım aynı kalmak koşuluyla ehliyetlerin renginde önemli bir değişikliğe gitmiştir.
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kamu politikalarının oluşturulmasındaki bir diğer rolü
de, gündem oluşturma aşamasında ortaya çıkmaktadır. Döngüsel bir süreç olarak ifade edilen
ve çeşitli aşamalardan meydana gelen kamu politikası oluşturma sürecinin en önemli
aşamalarından birisinin de gündem oluşturma olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekte
gündem oluşturma, bir politika oluşturma sürecinin fiilen başlamakta olduğunun da bir
göstergesidir (Akdoğan, 2011: 78). Çünkü çeşitli yollarla bir biçimde gündeme taşınan
toplumsal bir sorunun karar alıcılar tarafından dikkate alınmaması çok da mümkün
görünmemektedir. Bu noktada en önemli sorun, bir sorunun veya konunun nasıl ve hangi
araçlarla toplumun ve oradan da karar alıcıların gündemine taşınacağıdır. Çünkü gerçekten de
gündem oluşturma, oldukça meşakkatli bir süreçtir ve bazı durumlarda yıllardır ortada olan
bir sorun veya konu sırf gündeme taşınamadığı için hala bir kamu politikasına konu
olamamıştır. Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların; bilgi ve belgelerin paylaşılmasını
kolaylaştırması, insanlar arasındaki iletişimi hızlandırması ve gerektiğinde dünyanın bir
ucundan diğer ucuna saniyeler içinde ulaşabilir olması, bir sorunun veya konunun çok hızlı
bir biçimde gündeme taşınabilmesini sağlamaktadır. Hatta öyle ki, yeni iletişim araçları ve
sosyal ağlar sayesinde bir sorunun veya konunun sadece ülke gündemine taşınmakla
kalmadığını, çok kısa bir zaman diliminde uluslararası gündemin de bir konusu haline
gelebildiğini söylemek mümkündür. Örneğin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya
çıkan muhalefet olaylarının uluslararası gündeme taşınmasında, yine Gezi Parkında başlayan
küçük çaplı bir gösterinin ülke gündemine taşınmasında, yeni iletişim araçları ve sosyal
ağların oldukça önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kamu politikalarının oluşturulmasındaki bir diğer rolü,
politika oluşturma sürecinin basitleştirilmesini ve hızlandırılmasını sağlamasıdır. Toplumsal
bir sorunun ortaya çıkması, tanımlanması, gündeme taşınması, alternatif çözüm önerilerinin
belirlenmesi, politikaya ilişkin karar alınması, politikanın uygulanması ve uygulamaların
değerlendirilmesi gibi bir birini takip eden birçok aşamadan oluşan politika oluşturma
sürecinin, oldukça uzun bir süreç olduğu birçok kesim tarafından ifade edilmektedir. Bunun
yanında işin asıl mutfağında yer alan ve oluşturulan bütün kamu politikalarının alt yapısını
hazırlayan bürokrasinin kurallara ve işleyişlere aşırı derecede bağlı, ağır ve hantal işleyen
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yapısı da göz önüne alındığında, bu sürecin çok daha uzun bir zaman kaybına neden olduğu
görülmektedir. Üstelik geleneksel dönemde bilgi, belge ve verile ulaşmanın çok daha zor
olduğu, haberleşmenin ve iletişimin daha sınırlı düzeylerde gerçekleştirildiği dikkate
alındığında, bu sürecin ne derecede meşakkatli olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak
teknolojik gelişmelerle birlikte oldukça yaygınlaşan yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar;
bilgi, belge ve verilere anında ulaşma imkanı sağlayarak, politika oluşturma sürenin olukça
hızlanmasına ve basitleşmesine katkı sağlamaktadır. Örneğin, önceki dönemlerde bir konu
hakkında bilgi toplamak veya veri elde edebilmek için haftalarca, aylarca ya da yıllarca
araştırma yapılması gerekirken, günümüzde yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar sayesinde
gerekli bilgi veya verilere günler, saatler veya saniyeler içerisinde ulaşılabilmektedir. Diğer
taraftan insanlar ve kurumlar arasındaki iletişimi ve haberleşmeyi oldukça hızlandırması ve
kolaylaştırması, hem her bir aşamanın kendi içindeki işleyişin basitleşmesine ve hızlanmasına
hem de bir aşamadan diğerine çok kısa bir zaman dilimi içerisinde geçilmesine olanak
tanımaktadır. Bu durum, bir taraftan politika oluşturma süreçlerinin kısaltılmasını sağlarken,
diğer taraftan da politika sürecindeki maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır.
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kamu politikalarının oluşturulmasındaki bir diğer rolü,
kararlara katılma ve temsil noktasında ortaya çıkmaktadır. Geleneksel dönemin düşünsel ve
yapısal özelliklerinden ve temsili demokrasinin uygulamasından kaynaklanan sorunlar
nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin talep, beklenti ve görüşlerinin, karar alma ve politika
oluşturma süreçlerine dahil edilmediği görülmektedir. Bu durum, toplum içinde temsil
kabiliyeti oldukça düşük olan azınlık gruplar için daha da vahimdir. Çünkü çoğunlukta
bulunan grupların görüş ve düşünceleri ile talep ve beklentileri kimi zaman politika oluşturma
süreçlerine sınırlı da olsa yansıtılabilse de, azınlıkta yer alan grupların görüş ve düşünceleri
ile talep ve beklentilerinin, karar alma ve politika oluşturma süreçlerine, neredeyse hiç
yansıtılmadığını söylemek mümkündür (Nacak, 2014: 200). Bu noktada yeni iletişim araçları
ve sosyal ağların oldukça önemli bir işlevi yerine getirerek, kamu politikalarının
oluşturulması açısından kararlara katılma ve süreçlerde temsil edilme sorununu büyük ölçüde
ortadan kaldırmakta olduğunu söylemek mümkündür. Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların
kullanımının herkese açık olması, toplumun her bir ferdinin veya topluluğunun bir konu
hakkındaki görüş ve düşünceleri ile talep ve beklentilerini kolay, hızlı ve rahat bir biçimde
açıklayabilme imkanının bulunması, en küçük azınlık grupların bile zaman zaman yeni
iletişim araçları ve sosyal ağlar üzerinden geniş kitleri etkisi altına alarak veya genel bir
kamuoyu kanaati ortaya çıkararak karar alıcılar ve oluşturulan politikalar üzerinde etkin
olabilmeleri, kamu politikalarının oluşturulması sürecinde yaşanan temsil ve katılma
sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle toplum içerisinde yer alan bütün
paydaşların, güçlerine ve çoğunluğuna bakılmaksızın, kamu politikalarının oluşturulması
sürecinde yer almaları sağlanmış olmaktadır. Örneğin, Banko ve Babaoğlan tarafından Gezi
Parkı eylemlerine yönelik yapılan bir çalışmada; Gezi Parkı eylemlerinde, neredeyse Twitter
üzerinde hesabı bulunan her aktif kullanıcının en az bir mesaj attığı ifade edilmektedir.
Üstelik olayların yaşandığı dönemde birçok kişinin Twitter üzerinde ilk defa yeni bir hesap
açtıkları ve bu kullanım artışıyla birlikte Türkiye’nin en aktif Twitter kullanımı sıralamasında
en üst sıralarda yer almaya başladığını da ayrıca ifade etmek gerekmektedir (2013: 16-18).
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kamu politikalarının oluşturulmasındaki bir diğer rolü,
kamuoyu oluşumuna imkan tanımasıdır. Günümüzde kamuoyu, kamu politikalarının
oluşturulması sürecinde yer alan en önemli aktörlerden birisi haline gelmiştir. Ancak bir sorun
veya konuya ilişkin kamuoyunun oluşturulması oldukça güç ve meşakkatli bir süreçtir. Çünkü
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bir sorun veya konudan milyonlarca insanı haberdar etmek ve bu kişileri bir kanaat
çerçevesinde birleştirmek her zaman mümkün olamamaktadır. Üstelik geleneksel haberleşme
teknikleriyle bu işlemi gerçekleştirmek bazı durumlarda oldukça uzun bir zaman
alabilmektedir. Bu da, kimi zaman bir sorun veya konuya ilişkin daha kamuoyu
oluşturulamadan kamu politikasının oluşturulması durumuyla karşı karşıya kalınmasına neden
olabilmektedir. Ancak yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kullanılması ve her geçen gün
yaygınlaşması, sahip oldukları hızlı ve kolay kitlesel haberleşme gücü sayesinde, bir
toplumda çok hızlı bir biçimde kamuoyu oluşturabilmesine olanak tanımaktadır. Böylelikle
toplumun ilgili kesimleri veya büyük bir bölümü, oluşturulacak bir kamu politikasının
doğrudan bir aktörü veya karar alıcıları doğrudan etkileyen bir baskı unsuru haline
gelebilmektedir. Örneğin, yapılan araştırmalarda Gezi Parkı eylemlerine yönelik kamuoyunun
çok kısa bir zaman dilimi içinde oluşmasında, yeni iletişim araçları ve sosyal ağların oldukça
önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kamu politikalarının oluşturulmasındaki bir diğer rolü,
alınan kararların ve oluşturulan politikaların meşruiyetinin sağlanarak halk tarafından çabuk
ve çok daha kolay bir biçimde içselleştirilebilmesinin temin edilmesidir. Çünkü meşruiyet,
katılma ile doğru orantılı bir kavramdır ve karar alma ve politika oluşturma süreçlerine olan
katılma arttıkça, doğal olarak alınan kararların ve oluşturulan politikaların da meşruiyeti aynı
oranda artmaktadır. Dolayısıyla toplumun ilgili kesimlerinin veya katılmak isteyen herkesin
yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar üzerinden politika oluşturma sürecine, diğer yöntemlere
nazaran çok daha kolay ve hızlı bir biçimde, sınırlı da olsa katılma imkanına sahip olmasının
meşruiyet sorununu azalttığı söylenebilir. Ayrıca bireylerin, katılma imkanının bulunmadığı
durumlarda en azından oluşturulacak olan ya da oluşturulmuş olan politikaya ilişkin görüş ve
düşüncelerini açıklayarak bu noktada bir kamuoyu oluşturabilme imkanına sahip olması,
oluşturulan bu kamuoyu ile bir konuyu gündeme taşıyabilmesi veya gündemdeki bir konuya
ilişkin karar alıcılar üzerinde etkin bir baskı unsuru haline dönüşebilmesi, bir taraftan kamu
politikalarının meşruiyet sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmakta, diğer taraftan da
oluşturulan kamu politikalarının toplum tarafından çok daha kolay ve hızlı bir biçimde
kabullenilmesine ve içselleştirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca bu durum, uygulamaya
konulan bir kamu politikasının başarılı olma ve hedeflenen sonuçlara hızlı bir biçimde ulaşma
ihtimalini de kuvvetlendirmektedir.
Görüldüğü üzere yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar, kamu politikalarının oluşturulması
süreci üzerinde önemli etkiler yaratmakta ve oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Teorik
çerçevede var olan bu etkileri, son dönemde gerçekleşen birçok siyasal olayda açıkça görmek
mümkündür.
4.4. Örnek Olaylar Üzerinden Bir Değerlendirme
Günümüzde yeni iletişim araçları ve sosyal ağların oldukça yaygınlaştığı ve her geçen gün
daha fazla insan tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda bireylerle yönetim
arasındaki iletişimi ve etkileşimi en üst düzeye çıkarması ile potansiyel bir güç haline
dönüştüğünü söylemek mümkündür. Öyle ki, 2001 yılında Filipinler’de başkan Joseph
Estrada’nın başkanlıktan düşürülmesinde başrolü oynamışlardır. Yine 2011 yılında ABD’de
gerçekleşen Wall Street işgalinin temelinde de yer aldıklarını söylemek mümkündür (Şahin,
2013: 335).
2011 yılının en önemli siyasal olaylarından birisi de Arap Baharıdır. 2010 yılının Aralık
ayında Tunus’ta başlayan olayların, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine doğru
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yayılmasında ve o ülkelerde de olayların fitilinin ateşlenmesinde sosyal ağların önemli etkileri
olmuştur. Bu nedenle yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, Arap Baharı’nın hem
gerçekleşmesinde, hem de toplumsal bir niteliğe dönüşerek tüm dünyaya hızla
duyurulmasında son derece etkili oldukları birçok kesim tarafından kabul edilmektedir. Hatta
Arap Baharının, “Sosyal Medya Devrimi”, “Facebook Devrimi”, “Twitter Devrimi” şeklinde
ifade edildiği de görülmektedir. Çünkü Arap Baharı’ında sosyal ağlar, bir taraftan kitlelerin
çok hızlı bir biçimde örgütlenmesini sağlarken, diğer taraftan da devrim hareketinin
büyümesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca olayların, hem ulusal hem de uluslararası gündeme
taşınmasında etkin bir rol üstlenmiştir. Bu nedenle toplumsal olayların yaşandığı birçok Orta
Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde, yeni iletişim araçları ve sosyal ağların kullanımının geçici
süreyle durdurulduğu görülmektedir. Bu geçici yasaklama yasaklama kararı, internetin ve
sosyal ağların, hem toplum hem de yönetim üzerinde ne denli etkili olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır (Kök ve diğerleri, 2012: 60-63; Korkmaz, 2012: 2147-2150).
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların toplum ve yönetim üzerinde yarattığı etkinin ortaya
çıkarılabilmesi bakımından önemle üzerinde durulması gereken konulardan birisi de, 2013
Haziran ayında gerçekleşen Taksim Gezi Parkı olaylarıdır. Türk siyasi tarihinin en önemli
toplumsal hareketlerinden birisi şeklinde ifade edilen Taksim Gezi Parkı olaylarının
başlangıcının, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesini yaklaşık 50 kadar göstericinin protesto
etmek istemesine dayandığı ifade edilmektedir. 2013 yılının 27 Mayıs akşamı başlayan küçük
çaplı bir gösteri, çok kısa bir zaman diliminde, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmıştır. Bu
gösterilere ülke genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin katıldığı dile getirilmektedir. Küçük bir
gösterinin ülke genelinde büyük çaplı gösterilere dönüşmesinde, yeni iletişim araçları ve
sosyal ağların oldukça önemli bir rol üstlendiklerini söylemek mümkündür. Üstelik
başlangıçta olayların, ulusal medya kuruluşlarının yayınlarında da yer almadığı
düşünüldüğünde (Ete ve diğerleri, 2013: 21-28), yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, bir
konunun gündeme taşınmasında ve o konuya ilişkin kamuoyu oluşturulmasında ne denli etkili
olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bu süreçte eylemciler arasındaki iletişimin, başta Facebook ve Twitter olmak üzere, büyük
çoğunlukla internet ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda
eylem ve gösteri çağrılarının sosyal ağlar üzerinden yapıldığını söylemek gerekmektedir.
Nitekim KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından 6-7 Haziran tarihleri arasında
yapılan araştırma sonuçları, bu durumu açık bir biçimde desteklemektedir. Yapılan
araştırmada; eyleme katılanların % 77’sinin olayları, internet ve sosyal ağlar üzerinden
öğrendikleri, sadece % 7’sinin televizyonlardan haber aldıkları sonucuna ulaşılmıştır
(http://www.milliyet.com.tr, 19.06.2014). Dolayısıyla yeni iletişim araçları ve sosyal ağların,
iletişimi ve haberleşmeyi büyük ölçüde hızlandırdığını ve kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Bu
sayede toplumun, politika oluşturma süreçlerine yönelik hem ilgilerinin hem de katılımının
arttırdığını söylemek mümkündür.
Gezi Parkı eylemlerine yönelik yapılan araştırmaların, sadece Türkiye’de değil, Türkiye
dışındaki ülkelerde de yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu araştırmalardan birisi de New York
Üniversitesi Sosyal Medya ve Siyasi Katılım Laboratuvarının yaptığı çalışmadır. Bu
çalışmaya göre, olayların başladığı 31 Mayıs günü akşam saat 16.00 ile gece yarısı 00.00
saatleri arasında yaklaşık 2 milyon tweet atıldığı belirtilmiştir. Yine dünya trendlerindeki ilk
10 başlıktan 9’unun Gezi Parkı ile ilgili olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, yeni iletişim
araçları ve sosyal ağların, olayları, sadece ülke gündemine taşımakla kalmadığını, aynı
zamanda uluslararası gündemin de bir konusu haline getirebildiğini açıkça ortaya
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koymaktadır. Diğer taraftan araştırmada Gezi Parkına ilişkin atılan tweetlerin gece yarısından
sonra da aynı hızla sürdüğü ve dakikada 3 bin tweet atılmaya devam ettiği dile
getirilmektedir. Ayrıca olayların devam ettiği on beş gün içinde yaklaşık 100 milyon twitter
mesajının atıldığı, bu mesajlardan yaklaşık 50 milyonunun sadece ilk üç gün içinde atıldığı
ifade edilmektedir (www. wikipedia.org; http://www.internethaber.com, 17.06.2014;
http://www.radikal.com.tr, 18.06.2014). Burada dikkat çekici olan bir diğer nokta da,
olayların başladığı günlerde Twitter üzerinde yaklaşık 1.8 milyon farklı kullanıcı bulunurken,
olayların sonlarına doğru bu sayının yaklaşık olarak 10 milyona ulaşmış olmasıdır (Banko ve
diğerleri, 2013: 18). Bu durum, politika sürecinde yer almak isteyen ya da en azından bir
politikaya ilişkin görüş ve düşüncelerini açıklamak isteyen bireylerin, yeni iletişim araçları ve
sosyal ağlar üzerinden bunu gerçekleştirdiğini ve böylelikle günümüzde, temsili demokrasinin
uygulamalarından kaynaklanan temsil ve katılma sorununun kademeli olarak azaldığını
söylemek mümkündür.
Olayların çok kısa bir süre içerisinde ülke geneline yayılması, hükümetin, olayları ciddiye
almasına ve göstericilerle diyalog çalışmalarına başlamasına neden olmuştur. Bu çerçevede
ilk olarak Başbakan yardımcısının ve ardından da Başbakanın, Gezi Parkı eylemlerine katılan
kişilerden oluşan bir grupla bir araya geldiği ve karşılıklı olarak meseleyi tartıştıkları
görülmektedir. Görüşmelerin sonucunda hükümet sözcüsü; hükümetin yargı kararlarına
saygılı olduğu, yayalaştırma projesinin yargıdan onay alması durumunda dahi doğrudan
uygulamaya geçmeyeceği ve Gezi Parkı ile ilgili çalışmaların vatandaşlara danışılarak
biçimlendirileceği şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Tüm bu eylemlerin sonucunda
Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Yayalaştırma Projesinden vazgeçmiştir. Park, orijinal
boyutuna kıyasla 8 bin metrekare civarında genişletilmiş ve 100 ağaç ile 5 bin gülfidanı
dikilmiştir. Ayrıca 200 bin civarında mevsimlik çiçek ekilmiş ve yeni haliyle vatandaşların
kullanımına yeniden açılmıştır (Ete ve diğerleri, 2013: 21-29). Bu sonuç, yeni iletişim araçları
ve sosyal ağların, kamu politikalarının oluşturulması sürecinde rol oynayan oldukça önemli
bir faktör haline geldiğini, politika oluşturma sürecini önemli ölçüde etkileyerek değişime
zorladığını açıkça ortaya koymaktadır.
5. SONUÇ
Đçinde bulunduğumuz çağın bir gereği olarak bilgi ve bilginin paylaşılmasının önemi açık bir
biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojik
alanda yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkmaya başlayan ve son dönemde önemli ölçüde
gelişen yeni iletim araçları ve sosyal ağların, insanlar arasındaki mesafeleri büyük ölçüde
ortadan kaldırdığını, bilginin paylaşılmasını son derece hızlandırdığını ve kolaylaştırdığını
söylemek mümkündür. Đnsanoğlunun neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelen yeni iletişim
araçları ve sosyal ağların, dünyanın dört bir yanında olup bitenden anında haberdar olma
imkanını sağlayan oldukça önemli bir araç haline geldiği görülmektedir.
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağlarla birlikte bilginin paylaşılması, sadece insanların olup
bitenden haberdar olmalarıyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda birçok alanda da değişimi
zorunlu kılmaktadır. Bu değişim rüzgârından diğer birçok alanın etkilendiği gibi kamu
yönetimi alanının ve kamu yönetiminin en önemli çıktılarından birisi olan kamu
politikalarının oluşturulması sürecinin de etkilendiği açıkça ortadadır. Özellikle yeni iletişim
araçları ve sosyal ağlarla birlikte insanoğlunun, oluşturulan veya oluşturulacak olan kamu
politikalarına ilişkin görüş ve düşüncelerini anında açıklayabildiği, böylelikle temsili
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demokrasinin uygulamalarından kaynaklanan temsil ve meşruiyet sorununun bir ölçüde de
olsa giderilebildiği görülmektedir.
Diğer taraftan yeni iletişim araçları ve sosyal ağlar vasıtasıyla bir sorunun veya konunun çok
kolay ve hızlı bir biçimde hem ülke gündemine hem de karar alıcıların gündemine
taşınabildiğini söylemek gerekmektedir. Bu sayede bir konudan veya sorundan toplumun
tamamının haberdar olması sağlanmış olmaktadır. Ayrıca yeni iletişim araçları ve sosyal
ağlar, sadece insanların, bir konudan veya sorundan haberdar olmalarını sağlamakla
kalmamakta, aynı zamanda küçücük bir eylemin dahi çok hızlı bir biçimde toplumsal bir
hareket haline dönüşmesini sağlayarak, kamuoyu oluşumunu hızlandırmakta ve
kolaylaştırmaktadır. Böylelikle bireylerin, hükümetler ve karar alıcılar üzerinde bir baskı
unsuru haline gelebilmelerine ve oluşturulan karar ve politikaları kendi talep ve beklentileri
doğrultusunda etkileyebilmelerine olanak tanımaktadır.
Yeni iletişim araçları ve sosyal ağların, kamu politikalarının oluşturulması sürecinde, sadece
zihinsel bir değişim yaratmadığını, aynı zamanda yapısal değişiklikleri de beraberinde
getirdiğini söylemek gerekmektedir. Bu bağlamda yeni iletişim araçları ve sosyal ağlarla
birlikte, oldukça uzun ve meşakkatli bir süreç olarak ifade edilen politika oluşturma sürecinin,
büyük ölçüde kısaltılmaya çalışıldığı ve hem her bir aşamanın kendi iç işleyişinin hem de
sürecin tamamının basitleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Son söz olarak günümüzde,
geleneksel dönemin egemen anlayışı olan devlet merkezli politika oluşturma sürecinin büyük
ölçüde ortadan kalkmakta olduğunu ve bu sürecin çok aktörlü bir yapılanmaya doğru
evrildiğini söylemek mümkündür.
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CARĐ ĐŞLEMLER AÇIĞININ SEBEPLERĐ VE MODELLENMESĐ
Ahmet YÜZBAŞIOĞULLARI*

Ahmet BARBAK**

Öz
Bu çalışma, Türkiye’de cari işlemler bilançosu açığının Panel GMM modelindeki değişkenlerin Türkiye veri
setine uygulanması suretiyle modellenmesini amaçlamaktadır. Cari Đşlemler Bilânçosu (CĐB) açığı, ülkelerin
ödemeler dengesinin önemli bir unsurudur. Küresel ekonomik koşullardan bağımsız olarak düşünülemeyecek
olan CĐB açığı, ülkeler arası mal ve hizmet hareketlerinin ve ülkelerin ekonomik istikrarının
değerlendirilmesinde kullanılan belli başlı ölçütlerden birisidir. CĐB açığı, ekonomik krize karşı erken uyarı
sağlayan başlıca göstergelerden birisidir. Son elli yılda ekonomisine olumsuz etkileri olan ekonomik krizler
yaşayan Türkiye için de sürdürülebilir bir CĐB açığının sağlanması oldukça önemlidir. Bu kapsamda CĐB
açığının modellenmesi için öncelikle CĐB ile Gayri Safi Milli Hâsıla ve Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla arasındaki
ilişkinin matematiksel olarak açıklanması gereklidir. Bu kapsamda CĐB açığı ile tüketim ya da yatırım açığı
arasında ilişki olduğu görülmektedir. CĐB açığının azaltılması amacıyla yatırımların azaltılmasının ekonomideki
büyümeyi küçültmesi nedeniyle istenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla Türkiye’de cari işlemler bilançosunun
açık vermesi durumunda izlenmesi gereken en önemli politika, tüketimin azaltılması olmalıdır. Tüketimin
azaltılması aynı zamanda tasarrufu arttıracağından, ekonomiye önemli katkıları olacaktır. Bu nedenle,
Türkiye’de CĐB açığının modellenmesine ilişkin ekonometrik çalışmalar tüketimi açıklamaya yönelik olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Cari Đşlemler Açığı, Cari Đşlemler Dengesi, Gayrisafi Milli Hâsıla, Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla,
Tüketim.

THE CAUSES OF THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND ITS MODELLING
Abstract
This study aims to model Turkey’s current account deficit by applying variables in Panel GMM Model to Turkey
data set. Current Account Deficit is a crucial component of countries’ balance of payments. Current Account
Deficit, which cannot be considered independent from global economic conditions, is also a significant criterion
used to assess the movements of goods and services among countries, and economic stability of countries.
Current account deficit is one of the leading indicators acting as an early warning against economic crisis. A
sustainable current account deficit is quite significant for Turkey given the fact that it has undergone economic
crises in the last fifty years, affecting negatively its economy. In order to determine accurately the effects of
Current Account Deficit on economy, it is essential to analyse its relation between Gross National Product and
Gross Domestic Product with a mathematical model. Reduction in current accounts deficit is possible with
reduction in consumption and investment. Reduction in investment is an undesirable situation for it mitigates
economic growth. Therefore, in Turkey, the most significant policy when the current accounts have deficit ought
to be reducing consumption. Since the reduction in consumption also increases savings, it will be highly
effective. Hence, the econometric studies in Turkey ought to be devoted to explaining consumption.
Key Words: Current Account Deficit, Current Account Balance, Gross National Product, Gross Domestic
Product, Consumption.

1. GĐRĐŞ
Ödemeler dengesi istatistikleri iki önemli sınıf olan “Cari Đşlemler” ile “Sermaye ve Finans”
hesaplarından oluşmaktadır. Cari işlemler; mal, hizmet ve gelirlerle ilgili reel kaynaklara
ilişkin işlemleri ve cari transferleri, sermaye ve finans hesapları ise sermaye transferleri ya da
finansal araçlara ilişkin işlemler aracılığıyla reel kaynak akımlarının finansmanını
göstermektedir. Uluslararası ödemelerde, herhangi bir ülkenin dış ticaretinin açık vermesi
durumunda bu açık genellikle, borç alınarak veya mevcut varlıklar satılarak finanse
edilmektedir.
*
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Đkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada değişen ekonomik konjonktür çerçevesinde Türkiye’nin
dış ticareti ekonomide önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Değişen ekonomik yapı,
Türkiye’de ekonomik gelişmeye neden olmasının yanında başta 1994 ve 2001 yılları olmak
üzere çeşitli krizler ile karşı karşıya kalınmasına sebep olmuş ve önemli maliyetlerin
ödenmesine zemin hazırlamıştır. Yaşanan krizlerin oluşmasında yıllar içinde büyüyen CĐB
açığı da önemli bir etken olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da ekonomik kriz
yaşanmamasında önemli anahtarlardan birisi CĐB açığının sürdürülebilir bir seviyede
olmasıdır. Bu kapsamda CĐB açığının sebeplerinin modellenmesi ve tedbirler alınması
hükümetlerin temel amaçlarından olmuştur.
Uzun süreli ve yüksek oranlı CĐB açığının genelde finansal ve/veya döviz krizleri ile
sonuçlanması, önemini oldukça arttırmıştır. Bu bağlamda; CĐB açığının doğrudan sebeplerinin
bulunarak gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması son derece önemlidir. CĐB açığının
sebeplerini bulmak üzere, başta ABD olmak çeşitli ülke/ülke gruplarını kapsayan hem teorik
hem de ampirik bir çok çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmada, dünya ülkelerinin birçoğunda analiz için yeterli veri olmaması/elde
edilememesi nedeniyle sadece G-20 ülkelerine ait veriler kullanılmıştır. Yine analiz için
yeterli veri elde edilememesi nedeniyle, G-20 ülkelerinden de Arjantin ve Avrupa Birliği
kapsam dışında tutulmuştur. Analizde kullanılan veriler, Dünya Bankası veri setinden
alınmıştır. 2005 yılında GATT kapsamında dış ticaretin serbestleştirilmesi ve miktar
kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle, 1960-2004 ve 2005-2011 dönemleri ayrı
değerlendirilmiştir.
Çalışmada, öncelikle CĐB ve sermaye hareketleri arasındaki ilişkiden bahsedildikten sonra
Cari Đşlemler Dengesi (CĐD) teorik olarak kısaca açıklanacaktır. Daha sonra bu konuda
yapılmış olan bazı ekonometrik çalışmalar ile bunların sonuçlarına değinilecek ve devamında
bu çalışmada kullanılacak olan ekonometrik yöntemlerin genel çerçevesi açıklanacaktır.
Sonraki bölümde, G-20 ülkelerinden 18 tanesine ait veriler kullanılarak, Türkiye’de CĐB
açığı, Panel GMM modelindeki değişkenlerin Türkiye veri setine uygulanması suretiyle
modellenecektir. Son bölümde ise oluşturulan model ile elde edilen sonuçlar, kuramsal
çerçevede yorumlanacaktır.
2. CARĐ ĐŞLEMLER BĐLÂNÇOSU VE SERMAYE HAREKETLERĐ
Ödemeler bilânçosunun mal, hizmet ve transfer kalemlerinin gelir ve giderler toplamı
arasındaki fark CĐB fazlasını ya da açığını ifade etmektedir. CĐB’nun açık veya fazla vermesi
durumunda ülkeler arasında kredi/borç alışverişini kapsayan sermaye hareketleri ortaya
çıkmaktadır. Ancak sermaye hareketleri sadece CĐB açığını ya da fazlasını dengelemek için
yapılmamaktadır. Bunun yanında, cari işlemlerden bağımsız olarak, sermaye yatırımlarının
ülke içinde ya da dışında yapılmasıyla ilgili kararlar da sermaye hareketlerini etkilemektedir.
Buna göre, CĐB ile sermaye hareketleri bilânçosunun toplamı ödemeler bilânçosunun genel
açığını ya da fazlasını göstermektedir. Bu durum ise matematiksel olarak şöyle ifade
edilmektedir:
Cari Đşlemler Bilânçosu (CĐB) Açığı + Net Sermaye Girişi (

)=0

(1)

(1) numaralı denklemden anlaşılacağı üzere bir ülke, satabileceği bir varlığı yoksa veya varlık
satışından yeterli finansmanı sağlayamayacağını öngörüyorsa, bunun yanı sıra yurt dışından
da açığını kapatacak miktarda borç alamıyorsa, Cari Đşlemler Açığını sıfırlaması
gerekmektedir. Ancak bu durum, Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH)’da ani ve sert düşüşlere
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sebep olmakta ve topluma çok büyük bir maliyet yüklemektedir. (Dornbusch ve diğerleri,
1998:267)
Dış ticarette yaşanan liberalleşmeye paralel olarak, özellikle 2005 yılından itibaren CĐB
açık/fazlalarının Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYĐH)’ya oranlarındaki yükselme GSMH’daki
artışın çok daha üzerinde olmuştur. G-20 ülkelerinden 18 tanesinin dış ticaretinin GSYĐH’ya
oranının ortalaması 1960-2004 yılları arasında %38 iken, 2005-2009 yılları arasında bu oran
% 56’ya çıkmıştır. Yine 1960-2004 yılları arasında G-20 ülkelerinin GSMH’nın büyümesi
%4,13 iken 2005-2009 yılları arasında bu oran % 3,09’a düşmüştür. Başka bir ifadeyle
ülkelerin üretimlerindeki artış oranı ortalama % 25 düşerken dış ticaretin GSYĐH’ya oranı
ortalama % 47 oranında artmıştır.
Tablo-1’de görüleceği üzere, ülke gruplarına göre CĐB açığının GSYĐH’ya oranının değişimi
de çok farklı olmuştur. 1960-2011 yılları arasında dünya genelinde CĐB açığının GSMH’ya
oranı % -3,01 iken G-20 ülkelerinde bu oran % -0,14 ve Türkiye içinde % -2,39’dur.
Türkiye’ye ait oran dünya genelinin altında olsa da G-20 ülkelerinin ortalamasının oldukça
üzerindedir. Bunun yanında, gerçekleşen değerlerin standart sapması dünyada % 1,77 ve G-20
ülkelerinde % 5,40 olmasına karşılık Türkiye’de % 2,56’dır. Türkiye’deki oranının volatilitesi
dünyadan yüksek, G-20 ülkelerinin ise altında seyretmiştir. Bu durum ise, ekonomideki
belirsizlik ve istikrarsızlığın göreceli olarak birçok ülkeye göre çok daha fazla olduğuna işaret
etmektedir.
Tablo-1’de birçok ülkede kronik bir açık olmasına karşılık petrol zengini Suudi Arabistan ve
Rusya ile yıllar itibarıyla dışa açık büyüme göstermiş olan Çin, Almanya, Japonya ve
Kore’nin sürekli fazla verdiği görülmektedir. 1960-2004 döneminde Türkiye’nin CĐB açığının
GSYĐH’ya oranı % 1,59’dan % 4,42’ye çıkmıştır. G-20 ülkelerinde 1960-2004 döneminde
%0,39 açık var iken 2005-2011 döneminde başta Suudi Arabistan olmak üzere fazla veren
ülkeler nedeniyle % 1,09 fazla verilmiştir. Buna karşılık 2008 yılında yaşanan ekonomik
krizin de etkisiyle standart sapma belirtilen dönemlerde % 4,98’den % 6,99’a; üretimdeki
yıllık artış ise % 4,56’dan % 4,78’e çıkmıştır. Buna göre, Türkiye’nin dış ticaret açığının
yatırım yerine tüketimde kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 1: 1960-2004 ve 2005-2011 Yıllarına ait CĐB’nun GSYĐH’ya oranı ve GSYĐH’nın
Yıllık Büyüme Oranları
CĐB%GDP ORTALAMA

STANDART SAP. (CĐB)

GDPGROWAN ORTALAMA

ÜLKE
1960-2004

2005-2011

1960-2004

2005-2011

1960-2004

2005-2011

AUS

-3,47

-5,23

1,64

1,33

3,71

2,89

BR

-2,16

-0,66

2,30

1,61

4,54

4,05

CAN

-1,77

-0,62

1,91

2,26

3,63

1,66

CHN

1,12

7,36

2,13

2,18

7,84

10,93

DEU

0,73

6,14

1,86

0,73

2,19

1,47

FRA

0,42

-1,33

1,19

0,64

3,24

0,96

GBR

-0,90

-2,43

1,81

0,74

2,67

0,78

IDN

-0,93

1,21

3,42

1,22

5,61

5,83

IND

-0,74

-1,73

1,16

0,94

4,71

8,34
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ITA

-0,24

-2,77

1,67

0,58

3,18

-0,01

JPN

2,21

3,46

1,25

0,96

4,56

0,51

KOR

0,42

2,17

4,40

1,11

7,35

3,83

MEX

-2,36

-0,73

2,86

0,36

4,43

2,29

RUS

6,82

6,70

5,91

2,62

-0,98

4,15

SAU

3,87

22,31

16,32

8,81

5,33

3,78

TUR

-1,62

-5,84

1,91

2,33

4,56

4,78

USA

-1,59

-4,42

1,68

1,37

3,42

1,21

ZAF

-0,52

-4,74

3,25

1,83

3,22

3,50

GENEL

-0,39

1,09

4,98

6,99

4,27

3,36

Özellikle dünyanın lokomotifi sayılan ABD’nin CĐB açığı ortalaması 1970-1997 yılları
arasında % 0,98 iken 1998-2011 yılları arasında % 4,21’e çıkmıştır. CĐB açığının 1998
yılından itibaren sürekli artma eğilimi içinde olması ve standart sapmasının da % 1,94 gibi
G-20 ortalamasından daha yüksek düzeyde olması dünya ekonomisi için tehlike arz
etmektedir.
CĐB’nun kronik bir biçimde açık vererek finanse edilemeyecek boyuta gelmesi, ekonomik
krizlere yol açmakta ve ülke ekonomilerine önemli derecede zarar verebilmektedir. Kriz
durumunda ise ülkelerin mili gelirlerinde ve gelir dağılımlarında hem düşme hem de bozulma
yaşanmaktadır. Aynı zamanda, bu krizler doğrudan veya dolaylı olarak diğer ülkeleri de
etkilemektedir. Bu nedenle dünyadaki her ülkeye ait CĐD diğer ülkeleri de ilgilendirmektedir.
2.1. Cari Đşlemler Dengesinin Kuramsal Temelleri
GSYĐH, bir ülkenin mal ve hizmet ürünlerinden elde etmiş olduğu geliri veya yapmış olduğu
harcamaları ifade eden bir akım değişkenidir. GSYĐH, ülkenin ekonomik performansının
ölçülmesinde kullanılan en önemli göstergelerden birisidir. Tanımdan anlaşılacağı üzere
GSYĐH, hem ekonomideki bireylerin tamamının elde etmiş oldukları gelirleri hem de ülkenin
mal ve hizmetlere yapmış oldukları toplam harcamayı göstermektedir (Mankiw, 2007:15-16).
GSYĐH’nın üretim yönünden tanımı; bir ülkenin belirli bir zaman diliminde üretmiş olduğu
nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Gelir yönünden tanımında ise “Ulusal Gelir
”
kavramı kullanılarak, ülkedeki bireylerin belirli bir zaman diliminde üretim faktörlerinden
elde ettikleri gelirlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkenin GSYĐH’sı (2) numaralı
tüketimi, yatırımı, devlet harcamalarını,
denklem ile ifade edilmiştir. Denklemde
ihracatı ve ithalatı göstermektedir.
(2)
ilavesi ile
GSMH ise, GSYĐH‘ya yurt dışına yapılan/alınan net faktör ödemelerinin
bulunmaktadır. Yani, GSYĐH ülke içinde üretilen ürünlerin toplamını, GSMH ise ülke
bireylerinin kazandığı toplam geliri ifade etmektedir.
(3)
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(3) numaralı denklem yardımıyla da CĐB bulunmuştur. Đhracat/ithalat farkına, net faktör
ödemelerinin ilavesi ile bulunan CĐB’nun matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir (Mark,
s.17):
(4)
(4) numaralı denklemin ”
“ kısmının her iki tarafına vergi (
dâhil
edilirse denklemin değeri değişmeyecektir. Böylece, CĐB’nun başka bir gösterimle yatırım ve
tasarruf arasındaki fark olduğu bulunacaktır.

(5)
CĐB açığının “tasarruf ile yatırım” ve “vergi ile devlet harcamaları” arasındaki farktan
kaynaklandığı (5) numaralı denklemde ortaya konulmuştur. Tasarrufu fazla olan veya bütçesi
fazla veren ülkelerin CĐB’nun fazla vereceği (5) numaralı denklemden anlaşılmaktadır.
CĐB’nun, Güneydoğu Asya veya petrol ihraç eden ülkelerin tasarruflarının yatırımlarından
fazla olması nedeniyle fazla vermesi veya ABD gibi yatırımları tasarruflarından fazla olan
ülkelerde açık vermesi (5) numaralı denklem ile uyumludur. Yine çalışmanın sonraki
bölümlerinde bütçe açığı ile CĐB açığı arasında ilişkiyi bulan ekonometrik çalışmaların da (5)
numaralı denkleme paralel olduğu görülecektir.
(3) numaralı denklemdeki değişkenler devlet (g) ve bireylerin (p) tüketim ve yatırımları
şeklinde değiştirilerek (6) numaralı GSMH denklemi elde edilmiştir. (Agenor vd., 2008:43).
(6)
(6) numaralı denklemdeki devlet ve bireylere ait tüketim ve yatırımlar birleştirilerek de (7)
numaralı denklem elde edilmiştir:
(7)
(7) numaralı denklemdeki parasal büyüklüklerin ülkeler için aynı değeri ifade etmesi için
’ya bölünmüştür. Böylece yıllar itibarıyla yaşanan nominal
denklemin her iki yanı
büyümeler ve ülkeler arasındaki parasal boyuttaki ciddi farklılıklar giderilerek (8) numaralı
denklem elde edilmiştir.
(8)
(8) numaralı denklem yardımıyla CĐB’nun GSMH’ya oranının matematiksel gösterimi elde
edilmiştir.
(9)
GSMH ve GSYĐH dünya genelinde birçok ülkede birbirine yakın değerlerde
gerçekleşmektedir (Obstfeld ve Rogoff, 1998:7). Dünya Bankası veri tabanında, GSMH
yerine değişken olarak GSYĐH kullanılması ve GSMH ile GSYĐH arasında önemli bir fark
olmaması nedeniyle (9) numaralı denklem aşağıda belirtilen şekilde kullanılacaktır:
(10)
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2.2. Cari Đşlemler Dengesini Modellemeye Yönelik Çalışmalar
Aizenman ve diğerleri (2008), 1981-1986 dönemine ait 18 değişken (yabancı varlıkların
GSYĐH’ya oranı, döviz rezervlerinin GSYĐH’ya oranı, kişi başına düşen GSYĐH artış yüzdesi,
nüfus artış hızı, metal ihracatı, petrol ihracatı, bankalar tarafından yaratılan kredinin
GSYĐH’ya oranı, dışa açık endeksi, kuru sabitleme endeksi vd.) yardımıyla 69 ülkenin CĐB
dengelerinin GSYĐH’larına oranını modellemeye çalışmışlardır. Çalışmayı üç bölümde
yapmışlardır. Birinci bölümde, 18 değişkenin yanında ABD’nin bir önceki dönem CĐD’nin
GSYĐH’ya oranını da bağımsız değişken olarak kullanmışlardır. Çalışmada düzeltilmiş R2
0,63 bulunmuştur. Đkinci bölümde, ABD dönem CĐD’nin GSYĐH’ya oranı, modelden
çıkarılmış ve düzeltilmiş R2’nin 0,50 civarına düştüğü görülmüştür. Üçüncü bölümde ise
ülkelerin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak ikiye ayrılması sonucu, düzeltilmiş R2
0,70’e çıkmıştır. Çalışmada, CĐB açığını en fazla nüfus artışı ve sabit döviz kurunun etkilediği
bulunmuştur. Yine ABD’nin %1’lik cari açığının, OECD ülkelerinde %0,5’lik bir fazlaya
sebep olduğu bulunmuştur. Ancak yapılan çalışmalarda hata terimlerine ilişkin herhangi bir
test yapılmamıştır. Dolayısıyla yapılan çalışmaların doğruluğu teyit edilememiştir.
Aizenman ve diğerleri (2008), 1990-2005 dönemi için, 25’i OECD üyesi olmak üzere 43
ülkenin CĐB açığı ile Gayri Menkul Fiyatlarının artışının GSYĐH deflatörüne oranı arasında
önemli bir ilişki bulmuşlardır. Çalışmada CĐB açığının % 4 artması durumunda gayrimenkul
fiyatlarında % 10’luk bir değerlenmenin olduğu sonucuna varılmıştır. Yine, gayrimenkule ait
bir yıl gecikmeli değerin standart sapmasının bir birim artması durumunda Dış Ticaret
Açığında % 10, reel faizde % 7 ve GSMH’da % 2’lik bir artış olduğu bulunmuştur.
Ito ve diğerleri (2007), 19 gelişmiş ve 70 gelişmekte olan ülkeye ait 1986-2005 yılları arasını
kapsayan CĐD için Tasarruf ve Yatırımın GSMH’ya oranlarını bağımlı değişken olarak
kullanmış, bağımsız değişken olarak ise finansal gelişme, finansal dışa açıklık ve
yasal/yapısal gelişim kullanılmıştır. Ayrıca kontrol değişkenleri de kullanılmıştır. Tablo-2 ve
Tablo-3’de belirtildiği üzere, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklaması % 60
civarında bulunmuştur. Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerde yasal/yapısal sistemi daha iyi
olan veya finansal açıdan daha kapalı olan ülkelerin; gelişmekte olan ülkelerden ise sanayisi
rekabetçi olan ve finansal açıdan dışa daha kapalı olanların CĐB’nun fazla verdiğini
bulmuşlardır. Ayrıca, bütçe açıklarının CĐB açığında birebir belirleyici olmadığı; % 1’lik bir
bütçe açığının % 0,5’lik bir CĐB açığına sebep olduğu da bulunmuştur.
Chinn ve diğerleri (2005), 1971-2003 dönemi için 21 gelişmiş ve 97 gelişmekte olan ülkeye
ait “Yabancı Sermaye Varlıklarının GSMH’ya oranı, Bütçe Fazlasının GSMH’ya oranı,
Göreceli Gelir, Demografi, Belirsizlik, Dış Ticarette Açıklık, Finansal Gelişmişlik/Derinlik,
Finansal Açıklık, Yasal Değişkenleri” kullanarak Cari Đşlemler Açığını modellemişlerdir.
Düzeltilmiş R2 modelde ülke gruplarına ve kullanılan değişkenlere göre % 33-55 aralığında
değişmektedir. Yine çalışmalarında, ülkelerin bütçe açıklarının CĐD’nin oluşumunda önemli
rolünün olduğu; sermaye piyasalarında yaşanan aşırı büyümenin ise CĐB’nda bozulmaya
sebep olduğu tespit edilmiştir.
Chinn ve diğerleri (2000), 1971-1995 dönemi için 18 gelişmiş ve 71 gelişmekte olan ülkeye
ait 13 değişken yardımıyla CĐB açığının GSYĐH’ya oranını modellemiştir. Birinci aşamada
kesit regresyonu ile modelleme yapılmış; gelişmiş ülkeler için düzeltilmiş R2 0,94, diğer ülke
grupları için düzeltilmiş R2 ise 0,46 ile 0,57 arasında bulunmuştur. Zaman etkisine bağlı Panel
Regresyon yapıldığında düzeltilmiş R2 0,42 ile 0,58 arası bulunmuştur. Çalışmada, özellikle
bütçe açığının CĐB açığında önemli bir rolü olduğu tespit edilmiştir.
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Teorik olarak dünyada oluşan CĐB açık ve fazlalarının toplamı sıfır olmak zorundadır. Bazı
ülkelerin sürekli açık vermesi ancak bazı ülkelerin sürekli fazla vermesi ile mümkün
olmaktadır. Fazla veren ülkelerin elinde oluşan finansal varlıkların diğer ülkelerin dış
ticaretinin finansmanında kullanılması bu spiralin devam etmesine neden olmaktadır.
Bernanke (2005) tarafından yapılan çalışmada; Güneydoğu Asya ülkelerinde yüksek tasarruf
oranının olduğu ve 1998 krizinden sonra yatırımların yavaşladığı; dış ticaretten kaynaklanan
fazlanın özellikle ABD’ye yöneldiği ve bu durumun da CĐB açığının kronikleşmesine sebep
olduğu ortaya konulmuştur.
3. ANALĐZDE KULLANILACAK EKONOMETRĐK YÖNTEMLER
Çalışmada 1971-2011 arasındaki 40 dönem için G-20 ülkelerinden 18 tanesine ait veriler
kullanılmıştır. Çalışmada hem zaman hem de kesit regresyonun kullanılması ihtiyacından
dolayı Panel Data yöntemi kullanılacaktır. En basit hali ile Panel Data şu modelle ifade
edilmektedir (Davidson ve diğerleri, 1999: 267):
(11)
(11) numaralı denklemde sağlanması gereken varsayımların gerçekleşmemesi durumunda ise
aşağıda verilen Genelleştirilmiş Moment Metodu (GMM)’na ait model kullanılacaktır:
(12)
(12) numaralı denklemde entsrümantal değişkenlerin olduğu GxL matrisi ve ise tesadüfî
olmayan LxL simetrik matrisi ifade etmektedir. (12) numaralı denklem yardımıyla vektörü
aşağıda bulunmuştur. (Wooldridge, 2010:190)
(13)
Zaman serisi kullanılması nedeniyle hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki
olması durumunda oluşan otokorelasyonun giderilmesi amacıyla (14) numaralı denklemde
belirtilen otoregresyon kullanılacaktır (Salvatore ve Reagle, 2002:242).
(14)
3.1. Cari Đşlemler Açığının Modellenmesi
Ülkelerin uzun dönemde düzenli ve sürdürülebilir bir büyüme sergilemeleri için CĐB’nun
kronik bir açık vermemesi gerekmektedir. Sürekli açık verilmesi, ülkelerin borç alma
imkânının azalması durumunda, genellikle krizle sonuçlanmaktadır. Böyle bir kriz ise,
üretimde ve gelir dağılımında ciddi hasarlara yol açmaktadır. Yine diğer ülkelerin yaşadığı
kriz, dış ticareti ve/veya borç bulma imkânını azaltması gibi sebeplerden dolayı domino etkisi
yaratarak diğer ülkelere de yayılabilmektedir. Dolayısıyla ülkelerin sürdürülebilir bir CĐB’nun
olması hayati önemi haizdir.
CĐB’nun hangi değişkenlerden etkilendiğinin tespiti için uzun yıllardır birçok çalışma
yapılmıştır. Reel döviz kurundan bütçe açığına kadar birçok bağımsız değişken yardımıyla
CĐB açığı modellenmeye çalışılmıştır. Önceki bölümde yer verilen bir kısım çalışmadan
anlaşılacağı üzere, genelde kurulan modellerin CĐB açığını açıklama yüzdesi % 50 civarında
gerçekleşmiştir.
Bu çalışmada, (10) numaralı denklem yardımıyla CĐB açığı modellenecektir. Modelin
uygulanmasında, G-20 ülkelerinden Dünya Bankası veri setinde kayıtlı bulunan 18 adedinin
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1971-2011 yılları arasındaki 40 dönemine ait verilerinden yararlanılmıştır. Ülkelere ait veri
setlerinin uygun olması için Cari Đşlemler Açığı (CAB_GDP), Tüketim (CONS_GDP) ve
Yatırım (GROSSCAPFOR_GDP) değişkenlerinin GSYĐH’ya oranları kullanılmıştır. Buna
göre, çalışmada öncelikle G-20 ülkelerinin tamamına yönelik geçerli bir model Panel Data
yöntemi ile oluşturulacak; daha sonra, kurulan modelin geçerliliği Türkiye’ye ait veriler
kullanılarak kontrol edilecektir.
3.2. Cari Đşlemler Bilançosu Açığının Modellenmesi
(10) numaralı denklemde belirtilen makroekonomik verilerin modellenmesi amacıyla (8)
numaralı denklem yardımıyla panel regresyon yapılmıştır. Modelde oluşan otokorelasyonun
giderilmesi amacıyla yatırım değişkeninin bir yıl gecikmeli değeri ve (11) numaralı
denklemde kısaca açıklanan bağımlı değişkene ait 4 yıl otoregresif değerleri de modele
sokulmuştur. Yapılan panel regresyon sonuçları Tablo-2’de sunulmuştur.
Tablo 2: G-20 Ülkelerine Ait Panel Regresyon Sonuçları
Variable

Coefficient

C

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-24,61089

10,12881

-2,42979

0,01540

0,32964

0,10559

3,12192

0,00190

CONS_GDP(-1)

-0,15868

0,02334

-6,79882

0,00000

GROSSCAPFOR_GDP

-0,40042

0,03327

-12,03590

0,00000

NETNATSAV_GNI

0,89161

0,10339

8,62347

0,00000

AR(1)

0,46667

0,04111

11,35242

0,00000

AR(2)

0,18415

0,04179

4,40643

0,00000

CONS_GDP

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared

0,84110

Mean dependent var

-0,15210

Adjusted R-squared

0,83520

S,D, dependent var

5,46590

S.E. of regression

2,21893

Akaike info criterion

4,46854

Sum squared resid

3047,74000

Schwarz criterion

4,63524

Hannan-Quinn criter,

4,53323

Durbin-Watson stat

1,99912

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

-1412,63500
142,45990
0,00000

0,72

-0,26

Kurulan modelin açıklama yüzdesi %83 olup oldukça yüksek bulunmuştur. Bu sonuç,
çalışmanın önceki bölümlerinde açıklanan CĐD’nin kuramsal boyutuyla da uyumludur.
Çalışmada regresyon sabitinin çok yüksek çıkması CĐB/GSYĐH oranının önemli bir trende
sahip olduğunu göstermektedir. (11) numaralı denklemde belirtilmiş olan otoregresif
metodunun kullanıldığı AR(1) ve AR(2) olmak üzere iki dönemli bir gecikmenin modele
girmesi ise CĐB/GSYĐH oranıyla oluşan değerlerin 2 yıl etkisini sürdürdüğünü
göstermektedir.
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Denklemin açıklayıcılığının yüksek olması ve katsayılarına ilişkin test sonuçlarının geçerli
olmasına karşılık Şekil-1’de gösterilen hata terimlerine ait test sonuçlarının normal
dağılmadığı görülmüştür.
320

Series: Standardized Residuals
Sample 1963 2011
Observations 643

280
240
200
160
120
80
40

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.29e-14
0.101735
27.42238
-14.95435
2.280743
2.878312
47.43472

Jarque-Bera
Probability

53786.50
0.000000

0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Şekil 1: Panel Regresyonda Oluşan Hata Terimlerinin Normallik Testi
Şekil-1’de görüldüğü üzere; çarpıklık 0 olması gerekirken -4,54, basıklık ise 3 olması
gerekirken 59,1 gerçekleşmiştir. Yine yapılan Jarque-Bera testinin sonuçları hata teriminin
dağılımın normal olmadığını göstermektedir. Bu amaçla, (13) numaralı denklemde açıklanmış
olan GMM yöntemi kullanılacaktır.
GMM yönteminde de, bir önceki modelde bulunan Cari Đşlemler Açığı (CAB_GDP), Tüketim
(CONS_GDP) ve Yatırım (GROSSCAPFOR_GDP) değişkenlerinin GSYĐH’ya oranları
kullanılmıştır. Araç değişkenleri olarak, Devlet harcamalarının GSYĐH’ya oranı
Hanehalkının
Harcamalarının
GSYĐH’ya
oranları
(GOVCONS_GDP),
(HOUSEHOLDCONS_GDP), petrol ithalatının toplam ithalata oranı (FUELIMP_IMP),
GSYĐH’nın yıllık büyümesi (GDPGROWAN_), M3 para arzının GSYĐH’ya oranı
(M3_GDP), toplam tasarrufun GSMH’ya oranı (NETNATSAV_GNĐ), TÜFE (CPĐ) ve banka
kredilerinin GSYĐH’ya oranı (DOMCREBAN_GDP) kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar ise
Tablo-3’de sunulmuştur.
Tablo 3: GMM Sonuçları
Variable
C

Coefficient

Std, Error

t-Statistic

Prob,

119,8980

5,4863

21,8539

0,0000

CONS_GDP

-0,8101

0,1068

-7,5840

0,0000

CONS_GDP(-1)

-0,3612

0,1330

-2,7149

0,0073

GROSSCAPFOR_GDP

-1,3308

0,0806

-16,5162

0,0000

AR(1)

-0,3489

0,0584

-5,9701

0,0000

AR(2)

0,2803

0,0687

4,0773

0,0001

AR(3)

0,2760

0,0777

3,5509

0,0005

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
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R-squared

0,9295

Mean dependent var

0,3928

Adjusted R-squared

0,9231

S,D, dependent var

6,0217

S,E, of regression

1,6701

Sum squared resid

521,6062

Durbin-Watson stat

1,4540

J-statistic

Instrument rank

15,7306

20

Inverted AR Roots

0,67

-,51+,38i

-,51-,38i

GMM yöntemiyle yapılan analizde de Panel Regresyon ile benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Kurulan modelin açıklayıcılığı 0,92 olup yüksek bulunmuştur. Denklemde kullanılan
bağımsız değişkenlerin t değerleri geçerli çıkmıştır. Bunun yanı sıra, modelin sabiti oldukça
yüksek çıkmıştır. Yine modelde yüksek miktarda korelasyon olması nedeniyle 3 yıla ait
otoregresif metodu kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan araç değişkenlerinin fazla
kullanılmamasını sağlayan kısıta ilişkin yapılan ki-kare testi [chi-square (15,7306;(208))]=0,2039 bulunarak modelin geçerliliğine ilişkin H0 hipotezi ret edilmiştir. Sonuç olarak;
yapılan çalışmanın açıklayıcılığının yüksek olduğu ve katsayıların istatistiksel olarak geçerli
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3.3. Panel GMM Modelindeki Değişkenlerin Türkiye Veri Setine Uygulanması
1950’li yıllardan itibaren yaşanmakta olan CĐB açığının modellenmesi amacıyla Türkiye’ye
ilişkin yapılacak ekonometrik çalışmada da G-20 ülkelerinden 18’ine ait yapılmış olan Panel
GMM’de bulunan Cari Đşlemler Açığı (CAB_GDP), Tüketim (CONS_GDP) ve Yatırım
(GROSSCAPFOR_GDP) değişkenlerinin GSYĐH’ya oranları kullanılmıştır. Araç
değişkenleri olarak, Kamu Harcamalarının GSYĐH’ya oranı (GOVCONS_GDP), Hane
Halkının Harcamalarının GSYĐH’ya oranları (HOUSEHOLDCONS_GDP), petrol ithalatının
toplam ithalata oranı (FUELIMP_IMP), GSYĐH’nın yıllık büyümesi (GDPGROWAN_),
toplam tasarrufun GSMH’ya oranı (NETNATSAV_GNĐ), TÜFE (CPĐ) ve banka kredilerinin
GSYĐH’ya oranı (DOMCREBAN_GDP) kullanılmıştır. M3 para arzının GSYĐH’ya oranı
(M3_GDP) ise yeterli veri olmaması nedeniyle kullanılamamıştır. Yine çalışmada hata
terimlerine ait otokorelasyonun giderilmesi amacıyla kullanılmış olan Yatırım’a ait 1 yıl
gecikmeli değer ve bağımlı değişkene ait 2 yıl süreli otoregresif değişken de dâhil edilerek
yapılan GMM’e ait sonuçlar Tablo-4’de sunulmuştur.
Tablo 4: Türkiye Veri Setine Ait GMM Sonuçları
Variable

Coefficient

Std, Error

t-Statistic

Prob,

C

62,3605

4,8805

12,7775

0,0000

CONS_GDP

-0,6295

0,0491

-12,8201

0,0000

GROSSCAPFOR_GDP

-0,7441

0,0403

-18,4606

0,0000

GROSSCAPFOR_GDP(-1)

0,1146

0,0353

3,2443

0,0031

AR(1)

0,9754

0,0711

13,7190

0,0000

AR(2)

-0,0013

0,1151

-0,0111

0,9912

AR(3)

-0,0831

0,0972

-0,8549

0,4001

R-squared

0,9006

Mean dependent var

-2,1137
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Adjusted R-squared

0,8785

S,D, dependent var

2,3253

S,E, of regression

0,8107

Sum squared resid

17,7449

Durbin-Watson stat

2,0300

J-statistic

7,2144

18

Prob(J-statistic)

0,7815

0,86

0,37

Instrument rank
Inverted AR Roots

-0,26

Yapılan çalışmada bağımlı değişkene ait AR(3) değişkenindeki katsayı istatistiksel olarak
geçerli olmadığı için modelden çıkarılmış ve Tablo-5’teki sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 5: Panel Regresyon Sonuçları
Variable

Coefficient Std, Error

t-Statistic

Prob,

C

61,7457

5,8579

10,5406

0,0000

CONS_GDP

-0,6201

0,0590

-10,5145

0,0000

GROSSCAPFOR_GDP

-0,7601

0,0479

-15,8540

0,0000

GROSSCAPFOR_GDP(1)

0,1019

0,0384

2,6564

0,0127

AR(1)

1,0572

0,0770

13,7339

0,0000

AR(2)

-0,1540

0,0589

-2,6165

0,0140

R-squared

0,9008

Mean dependent var

-2,1663

Adjusted R-squared

0,8837

S,D, dependent var

2,3119

S,E, of regression

0,7885

Sum squared resid

18,0283

Durbin-Watson stat

2,1245

J-statistic

7,3038

Prob(J-statistic)

0,6055

Instrument rank
Inverted AR Roots

15
0,88

0,17

Modelde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama derecesi %88
bulunmuştur. J istatistiğinin % 60 çıkması ise, analize gereğinden fazla değişken içerdiğine
ilişkin hipotezin ret edildiğini göstermektedir. Oluşan hata terimlerinin normal dağılmasına
ilişkin yapılan Jarque-Bera testi Şekil-2’de sunulmuştur.
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7

Series: Residuals
Sample 1976 2010
Observations 35

6
5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4
3
2

0.014218
-0.098156
1.495648
-2.298839
0.728036
-0.545494
4.402611

Jarque-Bera
Probability

1

4.604793
0.100019

0
-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Şekil 2: Jarque-Bera Testi Sonuçları
Hata terimlerine ait çarpıklığın -0,54 değeriyle 0’a yakın olduğu; yine basıklık değerinin 3
olması gerekirken 4,40 olduğu ve Jarque-Bera testine göre normal dağıldığı görülmektedir.
Buna göre Çoklu Regresyonun en önemli varsayımlarından birisi sağlanmış olmaktadır.
Hata terimlerinde otokorelasyon varlığının araştırılmasına yönelik yapılan 16 döneme ait
Korelogram test sonuçları ise Tablo-6’dadır.
Tablo 6: Korelagram Testi Sonuçları
Period

AC

PAC

Q-Stat

Prob

1

-0,068

-0,068

0,177

2

0,048

0,043

0,266

3

-0,049

-0,043

0,363

0,547

4

-0,181

-0,191

1,732

0,421

5

0,219

0,207

3,805

0,283

6

0,076

0,124

4,062

0,398

7

0,119

0,094

4,718

0,451

8

0,114

0,117

5,341

0,501

9

-0,154

-0,074

6,529

0,480

10

0,152

0,143

7,732

0,460

11

-0,317

-0,325

13,142

0,156

12

-0,038

-0,139

13,222

0,212

13

-0,033

-0,139

13,285

0,275

14

-0,163

-0,203

14,928

0,245

15

0,126

-0,065

15,958

0,251

16

-0,102

-0,040

16,671

0,274
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Tablo-6’da verilen korelogram testine göre, hata teriminde otokorelasyon olmadığı
görülmektedir. Zaman serisi kullanılmasına rağmen AR(1) ve AR(2) kullanılmasıyla hata
teriminin değerleri arasındaki otokorelasyonun ortadan kalktığı görülmektedir. Kurulan model
ve gerçekleşen değerlerin mukayesesi ise Şekil-3’de gösterilmiştir.
4

2
0
-2

2

-4

1

-6

0
-8
-1
-2
-3

1980

1985

1990
Residual

1995
Actual

2000

2005

2010

Fitted

Şekil 3: Kurulan Model ve Gerçekleşen Değerlerin Mukayesesi
24 Ocak 1980 ekonomik istikrar programı kararlarından itibaren, ekonomide yaşanan
liberalleşmeye paralel olarak dış ticarette önemli bir büyüme yaşanmıştır. Bu tarihten itibaren
CĐB’nda da kronik bir açık oluşmuştur. Bu süreçte yaşanan diğer bir gelişme ise CĐB açığında
yaşanan volalite olmuştur. Şekil-3’de görüleceği üzere özellikle siyasi istikrarsızlığın ve
ekonomik krizlerin yaşandığı 1990’lı yıllarda bu devinimin daha da arttığı görülmektedir.
2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra istikrarsızlık oldukça azalmıştır. Buna paralel
olarak da modelin gerçek değerlere oldukça yakınlaştığı ve hata teriminin değerinin bu
tarihten itibaren önemli derecede azaldığı görülmektedir.
4. SONUÇ
CĐB, ülkelerin ekonomilerinin sürdürülebilir bir büyümeyi devam ettirmesinde en önemli
etken ve göstergelerden birisidir. Kredi derecelendirme kuruluşlarından hane halkına kadar
her düzeyde takip edilen CĐB’nun uzun süreli açık vermesi ekonomilerde kalıcı hasarlara
sebep olabilmektedir. CĐB’nun açığının azaltılmasında temel problemlerden birisi bu açığın
kaynağının bulunmasıdır. Bu kapsamda CĐB açığına ilişkin modelleme yapılması önem
kazanmaktadır. Bu nedenle birçok çalışmada CĐB açığının modellenmesi hedeflenmiştir.
Ancak yapılan çalışmalarda modelin açıklayıcılığı %50 civarında bulunmuş ve modellerde
açıklanamayan önemli bir parçanın olduğu görülmüştür. Ayrıca, kurulan modellerin dayandığı
varsayımların geçerliliğini gösteren hata terimlerinin normal dağılması, homoskedastisi veya
otokorelasyon olmaması gibi hususların testi yapılmamıştır. Yapılan ekonometrik
çalışmalarda açıklanamayan kısımların çok yüksek çıkması ve ekonometrik varsayımların
geçerliliğinin test edilmemesi nedeniyle yapılmış çalışmaların tam olarak açıklayıcı olduğu
söylenemeyecektir.
Cari Đşlemler Dengesini modellemeye yönelik çalışmalarda; bağımsız değişken olarak,
GSYĐH’nın tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarının çıkarılması suretiyle hesaplanması
veya tasarruf-yatırım ve vergi gelirleri-kamu harcamaları arasındaki fark kullanılması
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gerekirken; tüketim ve yatırımı etkileyen reel döviz kuru, Göreceli Gelir, Demografi,
Belirsizlik, Ticarete Açıklık, Finansal gelişmişlik/Derinlik, Finansal Açıklık, Yasal
Değişkenler gibi dolaylı değişkenler kullanılmıştır. CĐB açığını dolaylı olarak etkileyen
değişkenlerin modele doğrudan dâhil edilmesi neticesinde yapılan ekonometrik çalışmalarda
tam olarak geçerli ve tutarlı sonuçlar alınamamıştır.
Cari işlemler açığının modellenmesi başlıklı bölümde yapılmış olan hem Panel Regresyon
hem de Panel GMM çalışmalarında düzeltilmiş R2’nin 0,90’lar düzeyine çıktığı
görülmektedir. Benzer çalışmalarda %50 civarında bulunan düzeltilmiş R2’nin bu çalışmada
%92 bulunması teorik çalışmalara paralel olarak yapılan ekonometrik çalışmanın tutarlılığını
göstermektedir. Modele yapılmış olan testlerde de geçerli ve tutarlı sonuçlar bulunmuştur.
Çalışmada yalnızca tüketim ve yatırım bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Modelde bu
değişkenlerin kullanılması cari işlemler dengesinin modellenmesine yönelik teorik
açıklamalara uygundur. Çalışmada denkleme ait sabit katsayının yüksek çıkması ve üç dönem
otoregresif değişkenin modele dâhil olması [AR(1), AR(2) ve AR(3)] CĐB’nun kısa dönemde
değişiminin oldukça zor olduğunu ve uzun dönemli, istikrarlı bir eğilim içinde hareket ettiğini
göstermektedir.
Çalışmada kullanılan G-20 ülkelerinden 18’inin ekonomilerinin, petrol ihraç etmeleri veya
kronik açık/fazla vermeleri gibi farklı özelliklere sahip olması ve zaman serisi olması
nedeniyle, Panel Regresyonda hata terimlerinin normal dağılmadığı görülmüştür. G-20
ülkelerine ilişkin modele ait değişkenlerin yalnızca Türkiye’ye uyarlanması durumunda ise
hata teriminin normal dağıldığı görülmüştür. Yine modele bağımlı değişkenin yalnızca iki
dönem gecikmeli olarak girmesi de Türkiye’de yaşanan volalitenin yüksekliği ile uyumludur.
G-20 ülkelerine ilişkin modelde tüketimin katsayısı -0,81, yatırımın katsayısı ise -1,33
bulunmuştur. Yine modelde tüketimin CĐB açığına bir dönem gecikmeli olarak etkisinin
devam ettiği görülmektedir. Modelin yalnızca Türkiye’ye uyarlanmasında ise tüketimin
katsayısının -0,62, yatırımın katsayısı ise -0,76 olmuştur. G-20 ülkelerinden farklı olarak
tüketim yerine yatırımın bir dönem gecikmeli olarak modele dâhil olduğu görülmektedir.
Başka bir ifadeyle, G-20 ülkelerinde CĐB açığına tüketimin katkısının daha fazla olmasına
karşılık Türkiye’de yatırımın etkisinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bağımlı değişkenin
G-20 ülkelerinde üç dönem, buna karşılık Türkiye’de iki dönem gecikmeli olarak modele
girdiği görülmektedir. Ancak bağımlı değişkenin gecikmeli olarak girmesine karşın
Türkiye’nin katsayıları G-20 ülkelerinden çok daha yüksektir. Özellikle ilk döneme ait AR(1)
değişkenin katsayısının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Modelin açıklayıcılığı G-20
ülkelerinde %92 iken Türkiye tek ülke olmasına rağmen %88’e düşmüştür. Bu durumun ise
dönem içerisinde istikrarsızlığın Türkiye’de çok daha yüksek olmasından kaynaklandığı
değerlendirilmektedir.
CĐB açığının azaltılması tüketimin ya da yatırımın düşürülmesi ile mümkün olabilecektir.
Yatırımların azalması veya azaltılması ise ekonomide büyümeyi azaltması nedeniyle
istenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla CĐB’nun açık vermesi durumunda izlenmesi gereken en
önemli politika, tüketimin azaltılması olmalıdır. Tüketimin azaltılması aynı zamanda tasarrufu
arttıracağından, son derece etkili olacaktır. Bu nedenle tüketimin açıklanmasına yönelik
ekonometrik çalışmaların CĐB’nun açığının açıklanmasında önemli bir etkisi olacaktır.
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EĞĐTĐM KURUMLARINDA YAŞANAN ÇATIŞMALARIN
ÖRNEK OLAYLARLA ÇÖZÜMÜ
Hüseyin Çağdaş BATMAZ∗
ÖZ
Bu araştırmada eğitim kurumlarında yaşanan örnek çatışma vakalarının nasıl çözüldüğünü tespit etmek
amaçlanmıştır. Bu çalışmada, örnek çatışma vakaları, nedenleriyle birlikte, yer ve kişiler belirtilerek verilmiştir.
Tarafların çatışmayı nasıl çözdüğü öyküleyici bir ifadeyle açıklanmıştır. Burada “ben olsaydım” kavramı öne
çıkarılarak çözümün doğruluğu üzerinde durulmuştur. Çatışma insanların topluluk halinde yaşadığı veya ortak
bir yaşam alanını paylaştığı her yerde görülür. Bu doğrultuda yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve diğer
paydaşlarıyla bir bütün olan eğitim kurumları, çatışmaların yaşanabileceği örgütler olarak düşünülmelidir.
Böylece çatışma, gelişmenin en önemli unsuru olarak değerlendirilir. Bu bağlamda, eğitim kurumları işlevlerini
yerine getirirken birtakım sorunları da yaşayabilir. Önemli olan bu sorunlar karşısında en akılcı yollarla
çatışmayı yönetmektir. Đnsanlar yaşantılarıyla, hayata bakış açılarıyla, düşünceleriyle hep farklı olmak ister.
Ancak bu farklılıklar diğer bireylerin özgürlüğüne müdahale edici bir özellik taşımamalıdır. Tüm kurumlarda
olduğu gibi eğitim kurumlarında da uyumlu bir çalışma sürecinin devam etmesi beklenir. Bunun için insanlar
öncelikle farklılıklarını bir kenara bırakıp grup normlarına uygun hareket etmelidirler. Eğer, bireyler bu
farklılıklarını aleyhte bir davranış olarak kullanırlarsa bu kez çatışma dediğimiz durum kendini gösterir. Farklı
kültürel dokulardan gelen ve farklı psikolojik özelliklere sahip bireyler, çatışmanın oluşmasına sebep olur.
Öğrenciler arasında çatışmalar olduğu gibi öğretmen, yönetici ve velilerin de içinde bulunduğu çatışmalar
görülür. Bu süreçte yönetim, daha etkin bir rol üstlenerek sorunların çözülmesi noktasında üzerine düşen görevi
yerine getirmelidir. Örnek olaylar incelendiğinde, eğitim kurumlarında yaşanan çatışmaların daha çok okul
yönetimi ile öğretmenler arasında yaşandığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerle öğrenciler arasında da
çatışmaların yaşandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın, özellikle yönetici ve öğretmenlere,
çatışmaların çözümü noktasında ışık tutması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Yönetimi, Eğitim Kurumları, Eğitim Yönetimi, Örnek Olay.

SOLUTION OF THE CONFLICT CASES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
WITH SAMPLE CASES
ABSTRACT
In this research, it has been aimed to determine how the sample conflict cases occurred in educational
institutions are solved. In this study sample conflict cases are given with their reasons by indicating to the place
and people. How the sides have solved the conflict has been explained with a narrative expression. Here, by
focusing on the concept “If I were” the straightness of solution has been dwelled upon. A conflict can be seen
everywhere that people live together and share a common life area. In this direction, educational institutions
which are a whole with their managers, teachers, personels and other sharers, should be thought as organizations
in which conflicts can be experienced. So the conflict is evaluated as the most important element of
development. In this direction, educational institutions may experience some problems while doing their
functions. The importent point is to manage the conflict in the most rationalist ways aganist these problems.
People have always wanted to be different in terms of their lives, life aspects and thoughts. However these
diffrences shouldn’t have a feature that interteres with other individuals’ freedom. Like in other institutions in
educational institutions it is expected that a harmonious work process should go on. To achieve this first people
should put their differences aside and then act suitably to the group norms. If the individuals use their differences
as an against behavior the situation that we call it conflict will come out. Individuals coming from various
cultures and having various psychological characteristics cause the conflict to occur. Not only the conflicts occur
among students but also among teachers, managers. In this process management should do its duty in problem
solving point by having a more active role. When the conflict cases are observed it is seen that the conflicts in
educational institutions occur mostly between the school management and the teachers. In addition, it has been
observed that conflict also occur between the teachers and the students. As a result it is expected that this study
will enlighten the teachers and managers for solving the conflicts.
Key Words: Conflict, Conflict Management, Educational Institutions, Education Management, Sample
Case.
∗Okul Müdür Yardımcısı, Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, hcbatmaz@hotmail.com
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1. GĐRĐŞ
Çatışma konusunun literatürde çeşitli açılardan ele alındığı ve bu bağlamda literatürde
çatışma konusunda farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Örgütlerde çatışmanın önemi, ilk
olarak 1920’li yıllarda Mary Parker Follet tarafından ele alınmıştır. Geleneksel yaklaşım
çerçevesinde klasik örgüt kuramının başlıca temsilcileri: Foyal, Weber, Gulick, Urwick ve
Taylor’dur. Geleneksel yaklaşımın geçerli olduğu dönemde, Taylor’un öncülüğünü yaptığı
Bilimsel Yönetim Hareketi, Fayol’un öncülüğünde gelişen Yönetim Teorisi ve Weber’in
Bürokrasi Teorisi’nde çatışma istenilmeyen bir durum olarak kabul edilmiştir (Çelik,
2011:624). Bilinen en eski çatışma yaklaşımlarından birisi de davranışçı yaklaşımdır.
Neoklasik yönetim anlayışını temsil eden davranışsal yaklaşım, Mary Parker Follet’in
“yapıcı” çatışmanın değerini 1920’lerde fark etmesiyle gelişmiştir (Henkin ve diğerleri,
2000:142). Bu yaklaşımın kuramcıları, bütün çatışmaların örgüt için yıkıcı olmadığını, bazı
çatışmaların, örneğin grup çatışmalarının, toplumsal bir işlevi yerine getirdiğini düşünürler.
Çünkü onlara göre örgütsel çatışma, örgütteki bireyler ya da gruplar arası ayrımlaşmadan
kaynaklanır (Çelik, 2011:624). Görüldüğü gibi çatışma kavramı yönetim yaklaşımlarına konu
olmuş ve onların ilgisini çekmiştir. Yine bu yönetim yaklaşımları çatışmayı genel hatlarıyla
incelemiş ve bir değerlendirmede bulunmuşlardır.
Çatışma, sosyal hayatın normal bir boyutu olduğu gibi örgütsel yaşamında bir
gerçeğidir. Çatışma kaçınılmaz olduğuna göre çağdaş örgütlerin ve yöneticilerin örgütsel
amaçları gerçekleştirmek için çatışmadan yararlanmayı öğrenmeleri önemli görevleri
arasındadır (Karip, 2000:25). Okullarda, okul yöneticisi ile öğretmenler arasında çatışmaların
yaşanması kaçınılmazdır. Okul müdürünün liderlik özelliklerinin yeterli düzeyde olması
okuldaki problemlerin çözümlenmesinde etkilidir. Okullarda oluşan çatışmaların okulun
yararına uygun olacak şekilde yönetebilmesi için okul müdürünün liderlik, çatışma kavramı,
çatışmanın türleri ve çatışmanın çözüm yöntemleri ile ilgili bilimsel yeterlilik düzeyine
ulaşmış olmaları beklenir (Yavuzyılmaz, 2008:1). Eğitim kurumları yöneticileri, kurumun
amaçlarını gerçekleştirebilmek için çatışmaları bir fırsat olarak görmelidirler.
Eğitim kurumlarında yaşanan örnek çatışma vakalarının nasıl çözüldüğünün tespit
edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
1.1. Çalışmanın Konusu
Eğitim kurumlarında yaşanan çatışma vakaları ve bu vakaların çözümü, bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır. Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin yaşanan çatışmaları çözme
noktasında yetersiz kalmaları veya zorluklarla karşılaşmaları bu çalışmanın hazırlanmasını
gerekli kılmıştır. Okutan (2012) ve Karip’in (2010)’da öğretmen ve yöneticilerden derlemiş
oldukları çatışma vakaları, bu çalışmanın “Örnek Çatışma Vakalarını” oluşturmuştur. Ayrıca
bu örnekler yaşanılabilecek benzer çatışmaların çözümünde öncü vakalar şeklinde
değerlendirilmiştir. Örnek çatışma vakaları, benzerlik açısından her eğitim kurumunda
yaşanılabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu çalışmanın özellikle yönetici ve
öğretmenlere, çatışmaların çözümünde fayda getireceği düşünülmektedir.
Çalışmaya konu olan eğitim kurumları, farklı kültürlerden gelen birçok kişinin, bir
arada eğitim gördüğü, sosyal alanlar şeklinde ifade edilir. Kişilerin sahip oldukları kültürel
nitelikleriyle oluşturdukları farklılıklar, bazen bir çatışma nedeni oluşturmakta ve bu
çatışmalar zamanında teşhis edilemeyip iyi yönetilemediği takdirde, eğitimden beklenen
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yararın elde edilmesi güçleşmektedir (Doerr, 2004:117, Gümüşeli, 1994:1, Özdevecioğlu ve
diğerleri, 2009:95). Bu kapsamda yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve diğer paydaşlarıyla
bir bütün olan eğitim kurumları, çatışmaların yaşanabileceği örgütler olarak düşünülmelidir.
1.2. Çalışmanın Yöntemi
Bu çalışmada kullanılan örnek olay yöntemi, kültürümüzde “kıssadan hisse almak”
tabiri ile bilinmektedir. “Hikaye, rivayet, olay, anlatış, anlatış tarzı anlamına gelen” kıssa
kültürümüzde önemli bir eğitim yönetimi olarak kullanılagelmiştir (Develioğlu, 1975). Örnek
olay yöntemi hem araştırma modellerinden biri hem de öğretim yöntemlerinden biri şeklinde
kullanılmaktadır. Eğitim araştırmalarında örnek olay yöntemi, eğitim uygulamalarında ortaya
çıkan sorunların, olayların nedenlerini ve nasıllarını kolayca gösterebilecek niteliktedir
(Okutan, 2012:24). Örgüt içerisindeki çatışmaların belirlenmesi ve yönetilmesi için izlenmesi
gereken yöntemler, öncelikle literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Teorik olarak yapılan
incelemelerin ardından çatışma ve yönetimi kavramları örnek olaylarla somut bir duruma
indirgenmeye çalışılmıştır. Literatür taraması sonucunda okullarda yaşanmış veya
yaşanabilecek örnek olaylar tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili,
açıklayıcı bilgileri içeren çeşitli Đngilizce ve Türkçe kitaplar, dergi, makale ve diğer
araştırmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca Okutan (2012) ve Karip’in (2010)’da yapmış
oldukları çalışmalarda, kullanmış oldukları örnek olaylar, bu çalışmanın içerik ve yöntemini
oluşturmada etkili olmuştur.
2. ÇATIŞMA KAVRAMI
Çatışma, birbirleriyle bir şekilde bağı olan insanların aralarında bir şeyin uygun
olmadığını, denk düşmediğini algılamalarına dayalı olan bir etkileşimdir ki tarafların bu
etkileşim içindeki algılamalarında da aralarında mesele olan konuda karşı tarafın denk
düşmeyen bir hareketinden kaynaklandığı düşüncesi bulunmaktadır (Folger ve diğerleri,
2013:229). Bu bilgiler ışığında çatışmanın kesin bir tanımını yapmak oldukça zordur. Çünkü
çatışmalar değişik durumlarda, şekillerde ve düzeylerde ortaya çıkmaktadır (Hellrıegel ve
diğerleri, 1979). Çatışma iki ya da daha fazla birey arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan
anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır (Gürüz ve diğerleri, 2009:376). Đki ya da daha fazla
insanın ya da grubun aynı anda aynı yeri ya da kaynağı kullanmaya teşebbüs etmesi
sonucunda ihtiyaçların, amaçların, hedeflerin, çıkarların veya isteklerin birbiriyle çelişmesi ya
da çakışması ile ortaya çıkan anlaşmazlık, savaş, duygusal gerilim veya çarpışma çatışma
olarak tanımlanmaktadır (Eren, 1993:453). Bireysel anlamda çatışma, hem fizyolojik hem
sosyo-psikolojik ihtiyaçların tatminine engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik
halleridir (Eren, 1996:363). Örgütsel anlamda çatışma ise, örgütlerde çeşitli nedenlerle ortaya
çıkan anlaşmazlıklardır. Örgüt üyelerinin birbirine karşı olumsuz davranışlarıdır. Örgütsel
çatışma örgütsel yaşamın doğal bir sonucudur (Genç, 2010:147). Çatışma insanların topluluk
halinde yaşadığı veya ortak bir yaşam alanı paylaştığı her yerde görülür. Nüfusun giderek
arttığı, eldeki doğal kaynakların hızla tükendiği dünyada insanlar var olma savaşı içine
girmektedir. Sürekli rekabetin yaşandığı bu mücadele ortamı beraberinde çatışmaları da
doğurmaktadır. Toplumsal yaşamın bir sonucu olan çatışma, birçok disiplin tarafından
incelenmiş ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Genel olarak çatışma, kültürel değerler, kişilik,
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örgütsel amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemler çerçevesinde
tanımlanmaktadır (Şendur, 2006:1).
2.1. Çatışma Yönetimi
Örgütte oluşan çatışmaları örgütün yaşaması ve gelişmesine katkıda bulunacak biçime
dönüştürmeye, çatışma yönetimi denir. Yöneticiler, personel veya gruplar arasındaki
çatışmaları örgütün amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetmek zorundadırlar. Kişiler
arası çatışma yönetimi ile örgütsel çatışmaların yönetimini ayrı ele almak gerekir. Kişiler
arası çatışma yönetimi ve çözümü konusunda şunlar söylenebilir: Çatışma halinde olan kişiler
çekilme ve kayıtsız kalma, saldırgan olma, rasyonelleştirme, olgun olmayan davranışlar
sergileme gibi bazı davranışlar gösterirler (Güney, 2000:195-196). Đnsanların kendi
çatışmalarını kendilerinin yönetmesi en iyisidir, çünkü tarafların kendi aralarında beraberce
buldukları çözümler, dışarıdaki kimseler tarafından önerilenden genellikle çok daha uygun
olmaktadır. Eğer bulunan çözüm tarafların hepsi için “uygunsa” o zaman bulunan çözümün
uygulamaya geçirilmesi için daha fazla isteklilik olacaktır ve belki de yeniden aynı yıkıcı
çatışma durumuna düşülmesi engellenmiş olacaktır (Folger ve diğerleri, 2013:229).
Çatışmalar, örgütlerin gelişmesi için fırsat şeklinde düşünülmelidir. Yöneticiler, örgütte
ortaya çıkabilecek çatışmaları yönlendirebileceklerine inanıyor ve bu konuda kendilerine
güvenebiliyorlarsa: yaratıcılık kıvılcımlarının yavaş yavaş yok olup, verimin düştüğü
durumlarda, uygun bir çatışma ortamı yaratmalıdırlar. Öyle ki, örgütlerde çatışma
yaşanmaması durumunda ise, sorumluluktan kaçınma ilgi ve düşünce zayıflığı gibi sonuçlarla
yüz yüze gelinebileceği belirtilmektedir (Türkel, 2000:82). Çatışmaların yaşanması bireylere
sorumluluk yükler ve örgüte bir canlılık kazandırır.
2.2. Çatışma Konusundaki Yaklaşımlar
Geleneksel yaklaşım, çatışmayı olumsuz bir durum olarak tanımlamış ve çatışmadan
kaçınılması gerektiğini savunmuştur. Bu yaklaşıma göre çatışma örgüt için olumsuz bir
durum şeklinde değerlendirilir. Diğer bir görüş ise davranışsal yaklaşımdır. Bu modele göre
de çatışma herhangi bir grup için doğal ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu her zaman örgüt için
olumsuz bir durum göstermeyebilir. Bu tür çatışmalar zaman zaman performansı olumlu
ölçüde etkileyebilir. Üçüncü ve en yeni görüş ise modern (çağdaş) yaklaşımdır. Bu ise
çatışmanın grup içinde olumlu bir güç olduğunu önermekle kalmayıp, bir grubun etkin
çalışması için çatışmanın tamamen gerekli olduğunu açıkça öne süren bir yaklaşımdır
(Özkalp, 2008:169). Bu bilgiler ışığında çatışma konusundaki yaklaşımlar incelendiğinde, her
bir yaklaşım, çatışmaya, farklı açılardan yaklaşmakta ve bu doğrultuda bir değerlendirme
yapmaktadırlar. Bu bağlamda, çatışma konusundaki yaklaşımlar incelendiğinde Klasik ve
Neo Klasik yönetim kuramları çatışmayı örgütün uyumlu ve etkin işleyişi bozan ve etkileyen
durum olarak kabul etmiştir. Bu bakış açısı uyarınca, zararlı bir olgu olan çatışmanın
önlemesi, önlenemediği takdirde en kısa sürede ve en az zararla atlatılmasına çalışılması
gerekmektedir. Çağdaş Kuram ise örgütlerde çatışmanın kaçınılmazlığına dikkat çekmekte ve
örgütsel etkinliği belli düzeyde çatışma ile ilişkilendirmektedir. Çatışmanın olmadığı
örgütlerde yenilik, değişim, yaratıcılık gibi değerlerin gelişemeyeceği ve örgütsel verimliliğin
gerçekleşemeyeceğini öngörmek mümkündür. Bununla birlikte sürekli ve büyük boyutlarda
çatışmaların olduğu örgütlerde de, kararın gecikerek verilmesi veya verilememesi gibi
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nedenlerle örgütsel verimliliğin olumsuz etkilenmesi olasılığı söz konusudur (Gürüz ve
diğerleri, 2009:378).
2.2.1. Geleneksel (Klasik) Yaklaşım
Çatışma konusunda yapılan ilk çalışmalar çatışmanın kötü bir durum olduğu üzerinedir.
Çatışma olumsuz bir durum olarak tanımlanmış ve bu olumsuz anlamı pekiştirmek için,
şiddet, zarar mantıksızlık gibi terimlerle eş anlamlı kullanılmıştır. Bu nedenle çatışma
olumsuzluğu ifade ettiği için kaçınılması gereken bir durumdur (Özkalp, 2008:169). Ayrıca,
geleneksel görüşü savunanlar dikkatlerini çatışmanın nedenleri üzerine yoğunlaştırmışlardır
(Can ve diğerleri, 2006:206). Bu görüşe göre çatışma, zayıf iletişim, insanlar arasında açıklık
ve güvenin olmaması, yöneticilerin çalışanların gereksinim ve isteklerine duyarsız kalması
gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar ve örgüt için işlevsel değildir (Đpek, 2003:227). Aynı
zamanda, bu kuramcılar, çatışmayı örgüt için sakıncalı ve zararlı bir olay olarak
değerlendirmişler, bu bakımdan çatışmanın örgütsel verimlilik için açık bir şekilde olmasa da
dolaylı bir şekilde zararlı olduğunu varsaymışlar ve çatışmaların ortadan kaldırılmasının
gerekli olduğunu vurgulamışlardır (Rahim, 2001:193).
2.2.2. Davranışsal (Neo Klasik) Yaklaşım
Davranışsal görüşe göre gruplar ve örgütlerde çatışmanın ortaya çıkması doğaldır ve
çatışma grubun, örgütün performansını arttırıcı etkide bulunabilir. Davranışçı görüş, çatışma
kaçınılmaz olduğu için çatışmanın kabul edilmesini savunmuştur. Bütün çatışmaların yıkıcı
olmadığına ve grup çatışmalarının olumlu sosyal fonksiyonları bulunduğuna inanmıştır
(Düşükcan, 2003:10). Örgütsel çatışmanın doğal ve kaçınılmaz olduğu görüşünü savunan
Neo-klasik kuramcılar, çatışmanın ortadan kaldırılması yerine, onu kabul ederek ondan
faydalanma görüşünü benimsemişlerdir (Yatkın, 2008:13). Özetle, insan ilişkileri yaklaşımı
çatışma ile ilgili olarak: çatışmaların hayatın bir gerçeği olduğu ve her sosyal varlık için
kaçınılmaz bir durum olduğunu dile getirmiştir.
2.2.3. Modern (Etkileşimci) Yaklaşım
Modern görüşler, çatışmayı doğal bir olay olarak görüp kabullenmekle kalmayıp, etkili
bir iş başarımı için belli bir dereceye kadar çatışmanın gerekli olduğuna inanırlar ve bu
nedenle çatışmayı teşvik etme taraftarıdırlar. Çünkü modern yönetim bilimcilere göre,
uyuşum, barış ve işbirliği içindeki sakin gruplar durağan, vurdumduymaz ve tepkisiz
olduğundan örgütsel gelişme ve yenilikte katkıları yok denecek kadar azdır (Can, 1999:309).
Sonuç olarak modern örgüt kuramcılarına göre çatışmalar örgütler için her zaman işlevsel
olmak durumunda değildir. Yapıcı bir şekilde ele alınan orta derecedeki bir çatışma
düzeyinin, örgütsel etkililiğin ve performansın optimum seviyeye çıkarılması açısından
gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda, sosyal çatışmaların genellikle hem işlevsel
hem de işlevsel olmayan sonuçlar doğurabileceği kabul edilmektedir (Rahim, 2001:193).
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2.3. Çatışmanın Sonuçları
Çatışma, genelde olumsuz bir durum olarak algılanmıştır. Her ne kadar yıkıcı bir etken
olarak görünse de yapıcı yönünün de olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, çatışma: bireylerin,
grupların birbirine düşman olmasına neden olur. Projelerin iptal olmasına, masrafın bir anda
yükselmesine iş görenlerin bir kısmının işten ayrılmasına da neden olabilir. Diğer taraftan
anlaşmazlık birçok yapıcı sonuçlar getirir. Sorunlara dikkat çeker ve çözüm için neler
gerektiğini vurgular. Grupları, var olan problemleri çözmek için çalışmaya teşvik eder.
Grubun birbirine olan bağlılığını, moralini yükseltir. Đlgiyi, yaratıcılığı, yeni önerileri teşvik
eder (Çetin, 1998:63).
Çatışma ne pozitif ne de negatiftir. Çatışma tehlikelerin belirtisi olabileceği gibi yeni
fırsatların habercisi de olabilir. Çatışmanın sonuçlarının olumlu ya da olumsuz olması
çatışmanın nasıl anlaşıldığına ve nasıl yönetildiğine bağlıdır. Çatışmanın olumsuz bir kavram
olarak görülmesi, çatışmanın anlamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan ve geçmişteki
olumsuz yaşantılardan hareketle çatışmaya yıkıcı bir anlam yüklemekten kaynaklanabilir. Bir
olay ya da olgu hakkında bilgi yetersizliği onun hakkında yanılgılar oluşmasına neden olur.
Yanılgılar ise o olayla karşılaştığımızda yanlış varsayımlarla ve yanlış bir anlayışla hareket
edilmesi sonucunu doğurur (Karip, 2010:33).
2.3.1. Çatışmanın Olumlu Sonuçları
Çatışma kararların niteliğini artırdığında, yaratıcılığı ve yeniliği güdülediğinde, grup
üyeleri arasında ilgi ve merakı teşvik ettiğinde, problemler açıkça tartışıldığında, değişme ve
yenileşme ortamını hızlandırdığında yapıcı bir unsur olarak görülür (Sarpkaya, 2002:414429). Çatışma sayesinde bireyler kendi bilgi ve yetenek kapasitelerini değerlendirme şansına
sahip olacaklarından eksik yanlarını saptama ve bunları gidermek için gerekli önlemleri alma
şansına sahip olacaktır. Çatışma sırasında kişiler mücadele etmek, varlıklarını devam
ettirmek, çıkarlarını korumak için bütün imkân bilgi ve yeteneklerini seferber edeceklerdir.
Đşte bu noktada her birey kendini değerlendirme, eksik yönlerini saptama ve bunları geliştirme
imkânına kavuşacağından sonrası için daha güçlü ve yetenekli hale gelmiş olacaktır (Akın,
1998:27). Çatışmaların çözümü sağlandığı takdirde olumlu gelişmelerin olacağı
unutulmamalıdır. Çatışma, örgüt içi saydamlığın oluşması için uygun koşulları ve güvenilir
iletişimi destekleyebilir. Bu sayede hiç görüş bildirmeyen bireylerde düşünce ve fikirlerini
ifade edebileceklerdir. Sunu unutmamak gerekir ki bir örgütün parçası olduğunu hissetmek
için o örgütün amaçlarını gerçekleştirmede payının olduğunu bilmek gerekir. Đşte tamda bu
noktada çatışma bireylerin her birinin söz hakkı olmasını ve kendilerini örgüte dâhil
etmelerini destekler. Bireyler çatışma sayesinde birbirlerinden geri bildirimler alarak böylece
konular üzerinde daha ayrıntılı araştırma yapmaya, öğrenmeye yönelirler (Şendur, 2006:35).
2.3.2. Çatışmanın Olumsuz Sonuçları
Çatışmalar zaman içerisinde çatışmaya taraf olan bireylerin ya da grupların kendi
amaçlarını örgüt amaçlarının üstünde görmesine ve kutuplaşmalarına neden olur.
Farklılıkların boyutlarını derinleştirerek birey ya da grupların birlikte hareket etmelerini
engeller. Örgüt içerisinde şüphe yaratarak güvensizliği artırır ve verimliliği düşürür
(Korkmaz, 1994:17-18). Çatışma kişi ve kurum için sayısız yararlar sağlamasına karşın, etkili
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bir biçimde yönetilmediğinde kaynakların verimsiz kullanımı, tarafların stres düzeyinin
yükselmesi ve enerjilerinin yanlış yönde kullanılması gibi birçok olumsuzluğa neden olabilir.
Yanlış yönetilen ya da göz ardı edilen çatışma demek: kalitesizlik, verimsizlik, insan
kaynaklarının ve parasal olanakların israfı, iş kaybı ve firmaların iflası demektir (Karip,
2010:39). Örgütlerde denetimsiz olarak ortaya çıkan muhalefet, hoşnutsuzluk doğurur. Ortak
bağları yok eder ve sonuçta grubun yıkılmasına neden olur. Ayrıca işlevsel olmayan
çatışmalar grup etkinliğini azaltabilir, iletişimi geciktirebilir. Grubun çatışma sürecini
aksatabilir. Çatışmanın olması bireylerin streslerini artırır, örgütte kapalı bir iklimin
oluşmasına neden olur (Sarpkaya, 2002:414-429). Çatışmalar iyi yönetilemediği ve
çözülemediği takdirde kişiler ve kurumlar için telafisi güç sorunlar yaşanabilir. Çatışmaların
bu olumsuz yönü önemle bilinmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmelidir.
2.4. Okullardaki Çatışma Vakaları ve Çözüm Yöntemleri
Okulun topluma ve bireye dönük işlevlerini yerine getirmede en önemli bileşenlerden
birinin okul yönetimi olduğu belirtilmektedir (Çelik, 2000:42, Şişman, 2011:136).
Yöneticinin okulu amaçlarına uygun olarak yaşatması, okuldaki madde ve insan kaynaklarını
en etkili biçimde kullanması ile mümkün olabilir. Türk Eğitim Sistemi’nde okul müdürlerinin
yönetim görevlerini yerine getirirken yapılan bazı araştırmalarda (Özmen ve diğerleri,
2010:65) daha çok mevzuata bağlı kalarak mekanik bir yönetim anlayışı benimsedikleri
söylenebilir. Böyle bir yönetim yaklaşımı, her biri farklı sosyo-kültürel ve ekonomik çevreden
gelen bireylerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine cevap veremeyeceği sonucunu doğurabilir.
Yani okuldaki çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin farklı olması kaçınılmaz olarak bir takım
anlaşmazlık ve çatışmalara neden olabilir (Arslantaş ve diğerleri, 2012:232). Okul, kişilerarası
etkileşimin yoğun bir biçimde yaşandığı bir ortamdır: öğrenciler hem birbiri ile hem de
öğretmenleri ile sürekli iletişimde bulunurlar. Sürekli iletişimde bulunmak zaman zaman
anlaşmazlıkları da beraberinde getirir (Taştan, 2010). Okullarda çatışmanın kaynağı: iletişim
problemleri, örgütsel yapı, kişilik ve insan faktörleri ile sınırlı kaynaklar şeklinde sıralanabilir
(Korkmaz, 1994). Okullarda yöneticilerin sahip olduğu kültürel özellikler, inançlar ve
değerleri, öğretmenlerin güdülenmelerini ve sınıf içindeki etkinliklerini olumsuz yönde
etkileyebileceği bilinmektedir (Van Slyk, 1997:17).
Karip (2010), iyi yönetilen çatışmanın bireye ve örgüte sağlayacağı yararları şöyle
sıralamıştır: daha iyi ilişkilerin oluşturulması, psikolojik olgunluk, bireyin kendisine
saygısının geliştirilmesi, bireysel gelişim, etkililiğin ve verimliliğin geliştirilmesi, problemleri
farkına varmak ve problemleri tanımak, daha iyi çözümler oluşturmak, örgütsel değişimi
sağlamak, monotonluğu azaltmak, ahenkli bir takım çalışması oluşturmak. Eğitim
yöneticileri, eğitim örgütlerinde ortaya çıkan çatışmaları yok etmek, görmezlikten gelmek ve
çatışmanın var olmadığını kabul etmek yerine, onu yapıcı ve yaratıcı bir hareketin kaynağı
olarak görmeleri gerekir (Karip, 2010:36-37).
Okullar toplumun geleceğinin belirleyicisidir, ancak okullarda yaşanan çatışmaların
çözümünde kullanılan geleneksel yöntemler barışçıl ve demokratik ortamın sağlanması için
yeterli değildir. Bu nedenle okullarda barışçıl bir ortamın sağlanabilmesi için öğrencilerin
gelişimine katkıda bulunabilecek becerilerin kazandırıldığı programların uygulanması bir
zorunluluktur (Öner, 1999:190).
Eğitim kurumlarında yaşanan çatışma vakalarının, aşağıda verilen soruların karşılığı
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dikkate alınarak çözümlenmesi yaşanabilecek benzer çatışmalara çözüm noktasında örnek
teşkil edebilecektir. Her örnek olay bu sorulara cevap bularak çözülmeye çalışılmıştır.
Böylece çatışma karşısında izlenmesi gereken çözüm stratejisi de belirlenmiştir.
 Olay nasıl oldu?
 Yönetim veya diğer kişi ne yaptı?
 Neler yapılabilirdi?
 Siz olsaydınız ne yapardınız?
Örnek Olay 1 (Okutan, 2012).
Olay bir özel öğretim kurumunda geçmektedir. Bir kız öğrenci, ders esnasında cep
telefonu ile oynamaktadır. Öğretmen bu durumu görerek cep telefonunu elinden alır. Daha
sonra cep telefonunu müdür yardımcısına teslim eder. Öğrenci bu durum karşısında ağlar,
bağırır, çağırır, öğretmene karşı küfür eder. Zil çalmıştır. Öğrencinin bu tavrı sınıf dışında da
devam eder. Öğrenci bir türlü sakinleşmemektedir. Öğrenci teneffüste müdür yardımcısının
bulunmadığı bir esnada onun odasına girerek, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alır.
Bu bilgi nöbetçi öğretmenin gözlemidir. Öğle arası olmuştur. Öğrenci okulun bahçesinde
çıkış kısmında oturmaktadır. Okul müdürü, öğrenci ile bu konu hakkında babacan bir tavırla
konuşmak ister öğrenci sakin gözükmektedir ancak telefonunun alınması durumunu bir türlü
hazmedemediğini müdüre ifade eder.
Dersler bitmiştir. Nöbetçi öğretmenler servislere öğrencileri yerleştirmektedir. Ancak
olumsuz durumu yaşayan kız öğrencinin serviste olmadığı fark edilir. Okul ve çevresi aranır.
Ancak öğrenci bulunamaz. Okuldan kaçtığı fark edilir. Sağa sola telefon açılır. Öğrencinin
dayısının yanına gittiği öğrenilir.
Örnek Olay 2 (Okutan, 2012).
Havaların soğuk ile sıcak arasında bir türlü karar veremediği, günden bugüne değişen
sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü, bir mevsimin kendisini bir başka mevsime terk ettiği
günlerden biriydi. Bu günler tüm insanlar için olduğu gibi, biz öğretmenler içinde kolaylıkla
hastalanabileceğimiz ortamların doğmasına zemin hazırlıyordu. Ama aramızda bizden daha
şanssız, hastalığa yakalanan arkadaşlarımız da yok değildi. Emel Hanım bu arkadaşlarımızdan
birisiydi. Kendisi meslekte 6. yılını dolduran bir sınıf öğretmeniydi. Okulun kaloriferli
olmasına karşın, rahatsızlığı nedeniyle sınıfında sürekli elektrikli soba kullanıyordu. Birkaç
kez okul müdürü tarafından elektrikli sobanın açık bırakılmaması ve ısınan havalarla beraber
daha az kullanılmasına dair sözlü uyarı almıştı.
Ders çıkış zilinin çalıp herkesin öğretmenler odasında toplandığı sıradan günlerden
biriydi. Okul müdürü büyük bir öfke ile öğretmenler odasına girerek, kendisine ağır bir üslup
kullanarak “ Hoca hanım sizi kaç kez uyardım, havalar ısınmaya başladı, görüyorum ki
kıyafetinizden de pek de üşüyor gibi görünmüyorsunuz. Bütün bunlar bir yana, elektrik
sobasını, neden ders arasında açık bırakıyorsunuz?” dedi. Müdür Bey’in bir bayan öğretmene
bu sözleri arkadaşlarının yanında ve ağır bir üslup kullanarak söylemesi hepimizi çok
şaşırtmıştı. Tam Müdür Bey’in sinirinin geçtiğini düşündüğümüz anda, Müdür Bey,
söylediklerini daha yüksek bir sesle tekrar ediyordu. Bu süreç kimsenin kendisine imkan
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vermeden 6-7 dakika kadar devam etti. Tüm öğretmenler, olup biteni sadece seyretmekle
kalmıştı. Çünkü Müdür Bey, kendisine kimsenin müdahale etmesine izin vermiyordu. Müdür
Bey sözlerini bitirip odayı terk ettiğinde, herkes sessiz bir şekilde birbirine bakakalmıştı. Bu
sessizlik zilin çalıp öğretmenlerin sınıflarına girmesiyle kendisini başka bir sessizliğe
bırakmıştı.
Örnek Olay 3 (Karip, 2010).
Müdür Yardımcısının sorumluluğunda olan bir proje için “2013-2014” yılı
değerlendirme toplantısı için duyuru” yazısı hazırlanır ve okul müdürünün imzasına sunulur.
Yazının başlığında “2013-2014” yılı yerine “2013 yılı” yazılmış ve okul müdürü de bunu fark
etmiştir. Müdür elinde duyuru yazısı ile Müdür yardımcısının odasına gelir. Yaklaşık 10
dakikayı bulan ikili tartışmada müdür, yazıyı hazırlayan “personelin yaptıkları işi ciddiye
almadıklarını” vurgular. Hatta bununda ötesinde bürodaki personelin gayri ciddi bir biçimde
çalıştıklarını hiçbir zaman yazdıklarını okumadıklarını söyler. Evraktaki yanlışlığın bunun bir
göstergesi olduğunu belirtir. Müdür yardımcısı ise, bunun basit bir yazım hatası olduğunu
ama önemli olduğunu belirtir, bu hatayı fark ettiği için başkana teşekkür ederek, bunun hemen
düzeltilebileceğini ifade eder. Tartışma giderek karşılıklı suçlama ve savunmalardan oluşan
bir döngü halini alır. Müdür yardımcısı çalışma arkadaşlarının yoğun bir iş temposu içinde
özveri ile çalıştıklarını ve onlara yönelik suçlamaların haksızlık olduğunu ifade etse de,
müdür, artık yazım hatası çoktan unutulmasına rağmen personele yönelik eleştirilerini
yoğunlaştırarak sürdürür. Müdür yardımcısı bu çatışmaya son noktayı koyar: “Efendim
arkadaşlarımla ilgili eleştirilerinizi kabul etmiyorum. Arkadaşlarıma haksızlık yapıyorsunuz.
Üzgünüm bu bir yazım hatası. Bu konuda her türlü sorumluluk bana ait. Bu konuda
eleştirilerinizi arkadaşlarım yerine bana yöneltebilirsiniz” diyerek olayı bitirir.
Örnek Olay 4 (Okutan, 2012).
Okul müdürü sabah okula geldiğinde bir öğretmenin nöbet görevine yine geç geldiğini
ve geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek üzere olduğunu gördü. Öğretmenin birkaç kez daha
nöbet görevine geç geldiğine şahit olmuştu ve öğretmenin davranışını fark ederek
düzeltmesini beklemişti. Öğretmeni odasına çağırarak geç gelmesinin sebebini sordu.
Öğretmenin önemli bir mazereti olmadığını, erken gelmekte zorlandığını gördü. Öğretmene
nöbet görevi sırasında neler yapması gerektiğini ve nöbetin önemini sebepleriyle birlikte
anlattı. Öğretmene yönetmeliği vererek, görevine geç gelmesi durumunda okul idaresinin
yapması gerekenleri okumasını istedi ve okulun müdürü olarak kendisinin bunları yapıp
yapmadığını sordu. Öğretmen, mazereti olmadığı halde bu davranışını düzeltmesini bekleyen
okul müdürünün iyi niyetli olduğunu ve yaptığının hem yanlış hem de cezai işlem
gerektirdiğini fark ederek, yaptığından utandı. Nöbet görevine geç kalmayacağını söyleyerek,
okul müdürünün yanından ayrıldı.
3. TARTIŞMA ve SONUÇ
Đnsan etkileşiminin ve iletişiminin yoğun olarak gerçekleştiği eğitim kurumlarında,
bireyler arası çatışmaların yaşanması doğal görünmektedir (Koçak, 2012:43). Bu çalışmadaki
örnek olaylar da incelendiğinde, çatışmaların doğal olarak okul yönetimi ile öğretmenler
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arasında yaşandığı, ayrıca öğretmenler ile öğrenciler arasında da çatışmaların yaşandığı
görülmektedir.
Örnek Olaylar incelendiğinde: Örnek Olay 1’e göre, istenmeyen davranış öğrencinin
cep telefonu ile oynamasıdır. Buna bağlı olarak öğrenci ile öğretmen arasında bir çatışma
yaşanmıştır. Derste telefon ile oynamak elbette arzu edilen bir durum değildir. Öğretmenin
öğrenciye yaklaşımı öğrencinin okuldan kaçması ile sonuçlanmıştır. Bu olayda öğretmen
öğrenci ile yaşanan çatışmayı yönetememiştir. Telefonun idareye teslimi olayı ortadan
kaldırmamış, tersine büyütmüştür. Öğretmen burada geleneksel bir çözüm stratejisi
uygulamıştır. “Ben olsaydım,” cep telefonu ile oynayan öğrenciyi sınıfta duymazdan
gelirdim. Teneffüse çıktıktan sonra öğrenciyi çağırır, özel olarak sohbet ederek, konunun
istenmeyen bir davranış olduğunu ona hissettirirdim. Asla herkesin gözü önünde telefonunu
alıp onu rencide etmezdim. (Okutan, 2012). Sınıfta öğretmen kendi beklentilerine uygun
olmayan pek çok öğrenci davranışı ile karşılaşabilir. Öğretmen bu durumlarda hoş görülü ve
sabırlı olmalı, öğrencileri anlamaya çalışmalıdır (Erden, 2008:71). Okullarda yaşanan
çatışmaların nedenlerinden biri de öğrencilerin içinde bulundukları yaş dönemlerine özgü
yaşadıkları değişimlerdir (Taştan, 2010:4). Bu örnek olayda çatışma, kişisel gelişimin hassas
olduğu döneme denk gelmektedir. Yönetici ve öğretmenler, öğrencilerin bu gelişim
dönemlerini dikkate alarak olaylara yaklaşmalıdırlar.
Örnek Olay 2’ye göre, istenmeyen davranış “Bir öğretmenin kalorifer yanmasına
rağmen elektrikli sobayı sürekli olarak yakması” görülmektedir. Bu davranış istenmeyen bir
davranış mıdır? Evet. Okul müdürünün sürekli uyarmasına rağmen bu davranışın tekrar
edilmesi, istenmeyen bir davranıştır. Buna karşın okul müdürünün öğretmene, herkesin
yanında azarlar gibi tepki vermesi de istenmeyen okul müdürü davranışı olarak
değerlendirilmelidir. Eğitimci olarak, okul müdürlerinin öğretmenlere hele de bayan
öğretmenlere çok daha nazik olmaları beklenir. Buradaki okul müdürünün, insan ilişkileri
becerileri bakımından önemli bir zaaf içinde olduğu anlaşılmaktadır.“Ben olsaydım,” Hoca
Hanımı başkalarının olmadığı bir ortamda uyarırdım. Eğer mazereti var ise başka türlü
tedbirler alırdım. Yapılan davranış ne kadar olumsuz olursa olsun, öğretmenleri azarlamak
hiçbir durumda doğal bir davranış değildir (Okutan, 2012). Yöneticiler hem çatışmaya düşen
bireyler arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi hem de kendi yaşamlarından kaynaklanan
çatışmaların iyi yönetilmesi konusunda bilgili olmalıdırlar (Balcı ve diğerleri, 2008:110). Bu
örnek olaydaki çatışmanın bireysel özelliklere bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Đnsanlar bazen psikolojik açıdan veya başka sebeplerden dolayı sorun yaşayabilirler.
Çatışmalar yaşanırken bu sorunların olabileceği düşünülerek çözüm sağlanmalıdır.
Örnek Olay 3’e göre müdür yardımcısının sorumluğunda olan bir yazının yanlış
yazılması istenmeyen davranış olarak değerlendirilmiştir. Böyle bir davranışın istenmeyen bir
davranış olarak değerlendirilmesi doğru bir davranış değildir. Okul müdürü, kurumun
amacına ulaşabilmesi için yapılan bazı hataları olabildiğince telafi edebilmelidir. “Ben
olsaydım,” bu tür yanlışlıkların olabileceğini düşünerek ilgili müdür yardımcısı ve diğer
personelle görüşerek biraz daha dikkatli olmalarını söylerdim. Resmi yazıların kurumları
temsil ettiğini belirterek biraz daha itinalı davranmalarını isterdim. Özmen ve Aküzüm, yapmış
olduğu bir çalışmada, çatışmaların büyük çoğunluğunun iletişim kaynaklı olduğunu tespit
etmişlerdir (Özmen ve diğerleri, 2013:456). Bu örnek olayda da çatışmanın iletişim
eksikliğine bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bunu önlemenin tek yolu etkili iletişimin
sağlanması ile mümkündür.
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Örnek Olay 4’e göre “Nöbete Geç Gelme” davranışı, istenmeyen öğretmen davranışı
olarak değerlendirilmiştir. Böyle bir davranışın istenmeyen davranış olarak değerlendirilmesi,
doğru bir değerlendirmedir. Okul müdürünün bu çatışmayı yönetme biçimi de, istenen bir
okul müdürü davranışı olarak değerlendirilmelidir. Okul müdürü, yaşanan bu çatışma
karşısında soğukkanlılığını koruyarak, öğretmene uygun bir dille yaptığının yanlış olduğunu
açıklayıp öğretmenin bu davranıştan vazgeçmesini sağlamıştır. Burada takdir edilecek bir
okul müdürü davranışı olduğu görülmektedir. Okul müdürünün bu yönetme biçimi, öğretmeni
de etkileyerek, öğretmenin bu davranışı tekrarlamasını önlemiştir.
“Ben olsaydım,” okul müdürü gibi davranırdım.
Örnek olaylar incelendiğinde, okullarda öğretim ortamının bazen problemli olduğu
görülmektedir. Öğrenciler farklı kültürlerden gelirler, farklı yasam tarzlarına sahiptirler ve
kendilerine özel çeşitli ihtiyaçları ve beklentileri vardır (Bamberger, 1995:68). Aynı ortamı
zorunlu olarak paylasan bazen onlarca, bazen de yüzlerce öğrencinin farklı nitelikteki kültürel
özgeçmişleri, biyolojik, zihinsel, duyuşsal gelişmişlik düzeyleri, algılama, kavrama, anlama
becerileri, değer, gereksinim, inanç, tutum, secim ve kişilik özellikleri doğal olarak insan
ilişkilerinde kişiler arası anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilmektedir. Bu denli çok
öğrencinin istemlerinin, gereksinmelerinin aynı anda, aynı ortamda her zaman tatmin edilmesi
oldukça güç olduğundan sınıfta ve okul ortamında kişiler arası çatışmalar, anlaşamazlıklar
doğal ve kaçınılmazdır (Türnüklü, 2007:2). Her örgütte olduğu gibi eğitim örgütleri olan
okullarda da çatışmaların yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle çatışmadan
kaçmak ve çatışmayı olumsuz bir olgu olarak karşılamak yerine çatışmayı yönetmek üzerine
odaklanmak gerekir. Çünkü çatışma etkin olarak yönetildiği takdirde hem örgüt için hem de
bireyler için bazı fırsatların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Doğru bir şekilde yönetilen
çatışmaların örgütsel verimliliği ve etkililiği artıracağı: etkin bir şekilde yönetilemeyen
çatışmaların ise örgütte durgunluğa ve sorunların karmaşıklaşmasına yol açacağı bilinmelidir.
Bu bağlamda eğitim örgütleri olan okullarda okul yöneticileri, öğretmenler ve okulun diğer
paydaşları arasında ortaya çıkabilecek çatışmaları yapıcı bir şekilde çözebilme bilgi ve
becerisine sahip olmalıdır (Arslantaş ve diğerleri, 2012:238).
Sonuç olarak, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler, insan olmaları gereği hata
yapabilecek bir yapıya sahiptirler. Bu kişilerin yaşantı, inanç ve değerlerinde farklılıklar
olabilir. Bu nedenle bu farklılıklar göz önünde bulundurularak, çatışmalara karşı çözüm
yöntemleri uygulanabilmelidir. Örnek olayların çözümünde okul yöneticileri daha çok yapıcı
olma stratejisini kullanabilmelidir. Bu araştırmada elde edilen bilgilere göre Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik şu öneriler
sunulabilir:
 Okul yöneticileri, bilimsel anlamda eğitim yönetimi ile çatışma yönetimini iyi
özümsemiş nitelikte olmalı, bu alanda akademik çalışmalara yer vermiş bilimsel eserleri
inceleyebilmelidir.
 Yöneticiler, özellikle çatışma kavramını, çatışmanın kaynağını, çatışma türleri ve
yaklaşımlarını teorik anlamda iyi bilmelidirler. Bu teorik bilgi olabilecek bir sorun karşısında
gerekli tedbirlerin alınması ve mevcut sorunun çözümünde etkili olabilecektir.
 Yaşanan çatışmalar neticesinde çatışma çözüm yöntemlerinin kullanılması, eğitim
kurumlarında performansı arttırıcı rol oynar. Bu durumu göz önünde bulundurarak okul
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yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele çatışma yöntemlerini kullanabilme becerilerini
kazandırabilecek faaliyetlere yer verilebilmelidir.
 Çatışmaya en fazla okul yöneticileri ve öğretmenler maruz kalacakları için bu kişilere
çatışma konusunda hizmetiçi eğitimler verilebilmelidir.
 Yönetici ve öğretmenlere, örnek olaylar canlandırılarak çatışmanın çözümü
konusunda eğitimler verilebilmelidir.
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AZERBAYCAN ORTAÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN KADIN
TARĐHĐNE YÖNELĐK GÖRÜŞ VE ÖNERĐLERĐ
Meliha KÖSE1
Öz
Bu çalışmada Azerbaycan Orta öğretim öğrencilerinin “Tarih ders kitaplarında kadın tarihinin yer
almasına ilişkin görüşleri nelerdir; cinsiyete göre farklılık göstermekte midir ve öğrenciler kadın tarihinin ders
kitaplarında yer almasıyla ilgili olarak hangi rol ve imajları önermektedir?” sorularına cevap aranmıştır. Türk
öğrencilerin görüşleri ile bir karşılaştırma yapılarak iki ülke arasında farklılıkların ve benzerliklerin ortaya
konması hedeflenmiştir. Çalışmanın modeli betimsel araştırma modelidir. Bu amaçla daha önce Türk öğrencilere
uygulanan açık uçlu iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu Azerbaycan öğrencilerine de
uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Azerbaycan ortaöğretim öğrencilerin Türkiye’deki ortaöğretim
öğrencilerin kadın tarihine yönelik öneri ve görüşlerinde benzerlik söz konusudur. Hem Azerbaycan
öğrencilerinin hem de Türkiye’deki öğrencilerin görüşlerinde ön plana çıkan imajlar lider, kahraman, güçlü,
başarılı kadın imajlarıdır. Öğrencilerin kadınların çok yönlü olarak tarih ders kitaplarında yer alması konusunda
ortak görüşü sahip oldukları da fark edilmektedir. Önerdikleri imaj ve rollerde benzerlik gösterse de
farklılaştıkları hususlar da bulunmaktadır. Azerbaycan öğrencileri Türkiye’deki öğrencilerden farklı olarak,
erkekten üstün kadın imajını önermektedirler.
Anahtar Kelimeler: Đmaj, Rol, Toplumsal Cinsiyet, Tarih Öğretimi.

PROPOSALS AND OPINIONS OF AZERBAIJANI HIGH SCHOOL STUDENTS
ABOUT WOMEN’S HISTORY
Abstract
In this study, some questions are answered concerning the opinions of Azerbaijani high school students
about women’s place in history textbooks; are there differences in their opinions about gender and, which roles
and images are suggested by students for the representation of women’s history in textbooks. The aim has been
to display the differences and similarities between these two countries by a comparison of Turkish and
Azerbaijani student opinion. The model used for the study is a descriptive research model. Semi-structured
interviews consisting of two open-ended questions applied to the Turkish students previously are applied to the
Azerbaijani students also and the data obtained is analyzed. In addition, proposed relationships between image
and gender roles, related to gender, have also been reviewed. Heroic, strong, successful and leading women’s
images come to the forefront in the opinions of both Azerbaijani students and Turkish students. Also revealed is
that the students shared the same opinions on the need for women to be portrayed in multiple roles in history
textbooks. Although the students agreed on this need, their opinions differed on how women should be
portrayed. Azerbaijani students, unlike the students in Turkey, suggested a superior image of women to men.
Keywords: Image, Role, Gender, History Teaching.

1.GĐRĐŞ
Amaç ve Kapsam: Sosyal, kültürel ve gündelik hayata dair konuların yanı sıra kadın
tarihinin de tarih öğretimine yerleştirilmesi, pek çok ülkede tarih öğretiminin sorunu olarak
görülmektedir. Bu sebeple siyasi konuların dışındaki konuları tarih ders kitaplarında görmek
isteyen araştırmacılar tarih ders kitaplarının sadece siyasi tarih üzerinde durma geleneğinden
uzaklaşması gerektiğine sıklıkla vurgu yapmaktadırlar. Özellikle kadın tarihi konusunda asıl
problem bu aşamadan sonra başlamaktadır.
1
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Yöntem: Türk öğrencilerin görüşleri ile Azerbaycan öğrencilerinin karşılaştırması
yapılarak iki ülke arasında farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konması hedeflenmiştir.
Çalışmanın modeli betimsel araştırma modelidir. Bu amaçla daha önce Türk öğrencilere
uygulanan açık uçlu iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu Azerbaycan
öğrencilerine de uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Araştırma Problemi: Bu çalışmada Azerbaycan Orta öğretim öğrencilerinin tarih
ders kitaplarında kadın tarihinin yer almasına ilişkin tutumları nasıldır; tutumları cinsiyete
göre farklılık göstermekte midir ve öğrenciler kadın tarihinin ders kitaplarında yer almasıyla
ilgili olarak hangi rol ve imajları önermektedir sorularına cevap aranmıştır.
Kuramsal Çerçeve ve Kısıtlar: Gerda Lerner, “Kadın tarihinin Öğretimi” adlı
çalışmasında şu soruları sormaktadır Kadın tarihi nedir? Sosyal tarihin bir alt alanı mı?, Ayrı
bir alan mı? Aile tarihinin bir uzantısı mı? (Lerner, 1981: 2). Kadın tarihi ile ilgili çalışmalar
kadın tarihinin ne olduğu ile başlamaktadır. Bu sorunun arkasından kadın tarihi kaynaklarının
neler olduğu ve kadın tarihi kaynaklarının azlığı tartışmaları kadın tarihi araştırmacılarının
gündemine gelmiştir. Kadın tarihine ulaşma çabaları kütüphane raflarında ya da özel
koleksiyonlarda bekleyen kadınlara ait eski belgelerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.
Kadınlara ait bu eski belgeler için de kadın gazete ve dergileri, mahkeme ve tapu ve belgeleri,
kadınların kaleme aldığı eserler, özel günlükler, biyografiler, hatıratlar, mektuplar vs.
bulunmaktadır. Dünyada da kadın tarihi çalışmaları kadınlara ait pek çok günlük, biyografi,
mektup, hatıratların yayın dünyasına gelmesinde etkili olmuştur ( Bell, McNeillie, 1980, Edip,
1928, Fields, 1970, Bagnall, Cribiore,2006). Bu süreçte kadın tarihine ait önemli bir birikim
oluşmaya başlamıştır. Oluşan birikimin nasıl öğretileceği sorunu, kadın tarihi çalışmalarının
bir uzantısı olarak literatürde yer bulmuştur Berkin, Crocco, Winslow, 2009). Doğal bir sonuç
olarak, kadın tarihi öğretimi tartışmaları tarih derslerine ve tarih ders kitaplarına
uzanmaktadır.
Kadın tarihi, tarih ders kitaplarına nasıl yerleştirileceği, nasıl anlatılacağı, kadınların
hangi roller ve imajlarla sunulacağı, tarih öğretiminin ilgi alanı içinde yer almaya başlamıştır.
Tarih ders kitaplarında kişiler gerçekliklerinden ziyade yazarlar tarafından belirlenen imajları
ile var olabildiği için kadınların tarih ders kitaplarında nasıl anlatılması gerektiği sorusu, tarih
ders kitaplarıyla ilgili kadınlara yönelik rol ve imaj çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu imaj
ve rolleri destekleyecek ise tarihi belgelerdir. Osmanlı Meşrutiyet Dönemi’nden sonra
kadınların kendilerine ait yazılı eserlere ulaşmak mümkün iken daha önceki dönemlerde
kadınlara ait belgelere ulaşmak çok kolay değildir.
Tarih insanlık serüvenini bilimsel kaygılarla yeni kuşaklara aktarmaya çalışan bir
alandır. Tarihin bilimsel kimliğe kavuşturulması çabası, tarihi bilgilerin belgelere
dayandırılması gerektiği düşüncesini ön plana çıkarmıştır. Önceleri hikâye gibi ya da ders
vermek amacıyla yazılan tarih, bilimsel kaygılar içinde belgelere dayandırılarak ve belge
analiziyle yazılmaya başlanmıştır. Tarihin hem hikâye hem de didaktik olarak yazımında
kadınlara dair bilgilere ulaşmak pek mümkün değildir. Aynı şekilde tarihin, tarihi belge ve
kaynaklara dayandırılarak yazımında da kadın tarihine dair bilgiye ulaşmak çok kolay
görünmemektedir. Kimi kadın tarihi araştırmacıları kadın tarihine ait yeterli belge olmayışının
sebebi olarak tarihi erkeklerin kaleme almasını göstermektedir. Arkeolog-Etnograf Prof. Dr.
Jeannine Davis-Kimball “tarih daima erkekler tarafından kaleme alındığı için kadınları
görmek mümkün değildi” derken erkeklerin tarih yazımındaki baskın rolüne işaret etmektedir
(Gültepe, 2008: 16). Kimi araştırmacılar ise kadınların tarihinin unutturulmak istendiği
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kanaatini taşımaktadırlar (Zihnioğlu, 2003: 10). Özellikle hâkim erkek gücünü kaleme alan
tarih yazıcıları kadınlarla birlikte, köylüler, köleler gibi toplumda hâkim olmayan unsurları
ihmal ettiği de vurgulanmaktadır. Tarih öğretimine sosyal, kültürel ve gündelik hayata dair
konuların yanı sıra kadın tarihinin de yerleştirilmesi çabaları pek çok ülkede tarih öğretiminin
problemi olmaya başlamıştır. Gündelik konuların, sosyal ve kültürel konuların, kadın tarihinin
yeterince tarihin konusu olmayışının, tarih ders kitaplarının daha çok siyasi konulara ağırlık
vermesi sonucu olduğu ile ilgili ortak kanaat mevcuttur (Sevim, 2005:7). Bu sebeple siyasi
konuların dışındaki konuları tarih ders kitaplarında görmek isteyen araştırmacılar tarih ders
kitaplarının sadece siyasi tarih üzerinde durma geleneğinden uzaklaşması gerektiğine sıklıkla
vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca bazı araştırmalar siyasi tarihe odaklı tarih eğitiminin kız
öğrenciler için sorun olduğunu ortaya koymaktadır (Çakır, t.b. : 222).
1980’lerde Đngiltere’de kız öğrencilerin tarih derslerinde başarısız oldukları
gözlenmiştir. Bunun nedeni araştırıldığında, ataerkil yapının etkisiyle hazırlanan kitapların
erkek merkezli anlatımının kız öğrencilerin ilgisini çekmediği, tarihi kişilerle özdeşim
kuramadığı ortaya çıkmıştır. Bu gösterge tarih içeriğinin tartışılmasını sebep olmuş ve tarihe
bir de kadın olgusu ile bakmayı gerekli kılmıştır (Safran, 2008: 15). Ayrıca araştırmalar tarih
müfredatının siyasi olaylara odaklanmasının kız öğrencilerin tutumunu etkilediğini de
göstermiştir. Hollanda’da geleneksel tarih içerikli sınavlarda erkek öğrenciler daha başarılı
olurken, kadın tarihi konularında kız öğrencilerin daha başarılı olması Ten Dam ve
Rijkscharaoeff’u bu yönde çalışma yapmaya yöneltmiştir. Çalışmalara katılan kız öğrenciler
kadın tarihini daha ilginç bulmuşlardır. Ancak kız öğrencilerin tarihin kadınları ile özdeşim
kurmada zorlandıklarını, bunun nedenin de kadının tarihte özne olmak yerine, hep kurban
olarak sunulmasının yattığı ifade edilmiştir (Levstik, 2008: 181). Gisela Bock’a göre;
“insanlığın diğer yarısının olmadığı tarih, tarihin yarısı bile değildir: Kadınların olmadığı bir
tarihle erkeklerin hakkı da verilemez ve bunun tersi de geçerlidir” (Bock, 2004: 2).
Özellikle kadın tarihi konusunda asıl problem bu aşamadan sonra başlamaktadır. Çok
az sayıda kadın, tarihin sayfaları arasına sıkıştırılmış olduğu için kadını tarihin aktif bir üyesi
olarak algılamak pek olası değildir. Kadın hakları arayışları ile başlayan “kadın hareketleri”
zamanla tarihte kadının yer almayışını problem olarak görmeye başlamıştır.
Kimi zaman kadınlar da kendi tarihlerinin yazılmasına ilişkin isteklerini dile
getirmişlerdir. Bu kadınlardan biri olan Edip Adıvar, 1 Mayıs 1913’de “Mektep Müzesi”
dergisinde yayınlanan “Yirminci Asırda Kadınlar” adlı yazısında kadın tarihine ait isteğini şu
cümlelerle dile getirmiştir:
“Bu kadınlık hareket-i mukaddesesinin sathi ve iptidai bir tarihini yazarken gönül
isterdi ki bu tarihçe, Osmanlı kadınlarının terakki ve tekâmül yolundaki küçük bir tarihçesi
olsun. Fakat bu gün böyle olmaması bence pek elim değildir. Her yerde kadınların uyanıp
ilerlemeleri de başka hareketler gibi yavaş ve müselsele bir hareket olmuştur. Osmanlı
kadınlarının terakki yolundaki mesailerinin henüz bir tarihçesi olmaması onlarında bir şey
yapmamış olmalarını intaç etmez. Bilakis bugün büyük ve umumi bir tiyatro salonundan
kadınlığa bu kadar mahrem bir mevzudan bahsetmek ve bu mevzuu dinlemek için bu
tiyatroda Osmanlı kadınlarından mürekkep muhterem ve büyük bir kitle bulmak… Bunlar
iftihar edilecek şeylerdir. Bugün bu saat ben size böyle hitap ederken, siz beni dinlerken
şüphesiz biz de tarih yapıyoruz, demektir. Bu tarihçeyi torunlarımız bir konferans dolduracak
kadar uzun ve iftiharla yaptıkları zaman, elbet bizim âciz fakat hüsn-i niyet ve samimiyetle
dolu bin müşkilatla elde edilen mücadelemizden de bahsedeceklerdir ” (Berktay, 2010: 35).
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Halide Edip’in konuşmasında, kadın tarihinden bahsedilmesi isteği açıkça
görülmektedir. insanlık tarihi, kadınların ve erkeklerin ortak yaşanmışlıklarının ürünüdür.
Aslında tarih derslerinde de bütün insanlık tarihi öğretildiği yanılgısı vardır. Örneğin Osmanlı
tarihi dersinde bütün Osmanlı’dan bahsedildiği varsayılmaktadır. Oysa yakından bakıldığında
Osmanlı tarihi içinde üzerinde fazla durulmayan köylüler, kadınlar, köleler gibi unsurlar da
bulunmaktadır. O dönemlerin tarih öğretimi için bu durum normaldir. Tarih öğretiminin
değişen yöntem ve amaçlarına paralel olarak kendine tarih ders kitaplarında yer bulmaya
başlayan kadınların, nasıl anlatılacağı ve kadınlarla ilgili ne öğretileceği gibi sorular daha
fazla araştırmayı gerekli kılmaktadır. Kadın tarihi, tarih ders kitaplarına nasıl yerleştirilecek,
nasıl anlatılacak, kadınlar hangi roller ve imajlarla sunulacak tartışmaları tarih öğretiminin
sorunları arasında gündem oluşturmaktadır. Kadınların tarih ders kitaplarında nasıl anlatılması
gerektiği sorunu, tarih ders kitaplarıyla ilgili kadınlara yönelik rol ve imaj çalışmalarını
zorunlu kılmaktadır.
Bu çalışmada Azerbaycan Orta öğretim öğrencilerinin tarih ders kitaplarında kadın
tarihinin yer almasına ilişkin tutumları nasıldır; tutumları cinsiyete göre farklılık göstermekte
midir ve öğrenciler kadın tarihinin ders kitaplarında yer almasıyla ilgili olarak hangi rol ve
imajları önermektedir sorularına cevap aranmıştır. Türk öğrencilerin görüşleri ile bir
karşılaştırma yapılarak iki ülke arasında farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konması
hedeflenmiştir.
Betimsel olan bu çalışmada ölçme aracı olarak daha önce Türk öğrencilere de
uygulanan açık uçlu iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu Azerbaycan
öğrencilerine de uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ayrıca önerilen imaj ve
rollerin cinsiyetle ilişkisi olup olmadığı da gözden geçirilmiştir. Hem Türkiye’de hem
Azerbaycan’da eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin tarih ders kitaplarında güçlü, başarılı
bir kadın imajıyla karşılaşmak istedikleri sonucuna ulaşılmış ve her yönüyle kadın tarihini
görmek istedikleri fark edilmiştir. Her iki ülkenin öğrencilerinin bu konudaki farklılıkları
çalışma içinde tartışılmıştır.
2. KADIN TARĐHĐNĐN DERS KĐTAPLARINDA YER ALMASINA ĐLĐŞKĐN
SORU VE SORUNLAR
Tarih dersi, kimi zaman şanlı tarihi yeni nesle aktarmak, kimi zaman yaşananlardan
ders almak, kimi zaman dost ve düşmanları tanımak, kimi zaman da ortak tarih bilinci ile
toplumsal birlikteliği sağlamak gibi kaygılarla eğitim dünyasında her zaman kendine
rahatlıkla yer bulmuştur. Tarih yaşanırken kadın-erkek birliktedir. Ancak yazılırken kadın
unutulmuştur. Erkeklerin kalemiyle kaydedilen tarih, erkeklerin tarihi üzerinde daha fazla
durmaktadır. Çok az sayıda kadın tarihin sayfaları arasına sıkıştırılmış olduğu için kadını
tarihin aktif bir üyesi olarak algılamak pek olası değildir. Kadın hakları arayışları ile başlayan
“kadın hareketleri” zamanla tarihte kadının yer almayışını problem olarak görmeye
başlamıştır.
Kadın tarihini ders programına dâhil etmenin nasıl olacağı, kadın ve erkek tarihindeki
benzerlikler ve farklılıklar nelerdir, ayrıca kadın tarihine yönelik bilgilerin
değerlendirilmesinin nasıl olacağı gibi sorular kadın tarihinin tarih ders kitaplarında yer
alması ile ilgili çalışılacak çok fazla konu olduğunu ortaya koymaktadır. Đlk kez Amerikalı
feministler arasında kullanıldığı düşünülen “Toplumsal Cinsiyet” çalışmaları ile Kadınların
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görünmeyen tarihini görünür hale getirmek feministlerin ilk adımını oluşturmaktaydı
(Zihnioğlu, 2003:16). Kadın tarihi tartışmaları toplumsal cinsiyet (Gender) tartışmalarına
paralel olarak sürdürülmesine rağmen, kadın tarihinin ve toplumsal cinsiyet kavramının
birbirinden farklı oldukları ifade edilmektedir. Bunun yan ısıra Fox-Genovese’e göre,
kadınları tarihe eklemekle, kadınların tarihini eklemek aynı şey değildir. Bu ikilemden
çıkmanın yolu ise toplumsal cinsiyeti tarihsel çözümlemenin birincil aracı ya da kategorisi
olarak kullanmaktır (Fay, 2000: 28).
Kadın tarihi tartışmaları geçmişte yaşamış kadınların deneyimleri ile ilgilenirken
gender tartışmaları geçmişteki kadın erkek ilişkilerine odaklanmaktadır. Ayrıca gender
çalışmaları toplumsal cinsiyetin dili, inançları, değerleri nasıl yapılandırdığıyla da
ilgilenmektedir (Tudor 2000: 20). Aslında toplumda kullanılan dil, inanç ve değerler
insanların konumlandırılmalarında da etkilidir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet tartışmaları
kadın ve erkeğin toplumda karşılıklı ilişkilerinin alt yapısı ile ilgilenmektedir. Kadın tarihi
çalışmaları ise kadınların geçmişte yaşadıkları kişisel ve toplumsal deneyimlerinin izlerini
sürmektedir. Kadın tarihi çalışmalarının ortaya koyduğu bilgi ve belgelerin toplumsal cinsiyet
çalışmalarına yardımcı olacağını düşünmek mümkündür. Kadın tarihi çalışmaları öznesini
kadın olarak belirlerken, toplumsal cinsiyet çalışmasında özne toplumun tüm bireyleridir.
Kadın tarihi ile ilgilenenler, kadının kendisinden çok imajları ile karşılaşmaktadırlar ve bu
imajları yorumlamak zorundadırlar. Tarihte varlık göstermiş kadınların günümüze yansıması
ise erkeklerin zihninde tasarladıkları kadın imajları ile alakalıdır. Kadınların tarihini anlamak,
erkeklerin zihninin ürünü olan bu imajları anlamakla da bağlantılıdır. Ancak öğrencilerin tarih
ders kitaplarında nasıl bir kadın imajı görmelerini tespit etmek için imaj çalışmaları yapmak
gereklidir. Đmajların toplumda nasıl yer bulduğu da bu araştırmalar için öneme sahiptir.
Bireylerin toplumsallaşma sürecinin en önemli ayaklarından biri okullardır. Okullarda
verilen eğitim-öğretim çocuğun toplumsallaşmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler
okullarda ders kitapları aracılığıyla çeşitli konularda bilgiler edinirken, toplumsal kimliklerine
yönelik bazı mesajları da almak durumundadırlar. Kitaplarda sunulan metin ve görseller
çocuklarda cinsiyet kavramının oluşmasında da etkilidir. Cins kimliği biyolojik cinsiyetten
farklı olarak, toplumsal ve kültürel olarak kadına ve erkeğe yüklenen rollerle ilgilidir. Bu
roller toplumdan topluma ve zamana göre değişmektedir (Çubukçu, Sivaslıgil, 2007:25).
Erken yaşlardan itibaren ders kitapları hayatının bir parçası olan öğrencilerin kadın algılarının
da ders kitaplarının çizdiği doğrultuda geliştiği görüşünü paylaşan araştırmacılar, yanlış veya
eksik kadın algılarının gelişmesinde ders kitaplarının da önemli rolü olduğunu
belirtmektedirler. Ders kitapları ile kadın tarihinin ilişkisi, nasıl öğretileceğine de odaklanmak
zorundadır.
Kadın tarihinin nasıl öğretileceği içerisinde çok sayıda soruyu da içermektedir. Bu sorular
arasında, kadın tarihini ders programına dâhil etmenin nasıl olacağı, kadın ve erkek
tarihindeki benzerlikler ve farklılıkların neler olduğu, ayrıca kadın tarihine yönelik bilgilerin
değerlendirilmesinin nasıl olacağı bulunmaktadır. Bu sorular kadın tarihinin tarih ders
kitaplarında yer alması ile ilgili olarak çalışılacak çok fazla konu olduğunu ortaya
koymaktadır. Uluslararası çalışmalarda da bu sorulara cevap aranmaktadır.
Donaueschingen’de yapılan 77., 20. yüzyılda Avrupa Kadın Tarihi Seminerine Arnavutluk,
Belarus, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Đtalya, Letonya, Malta, Portekiz,
Romanya, Rusya Federasyonu, Đsveç, Đsviçre ve Türkiye’den yaklaşık 35 katılımcı yer almış
ve seminer sonunda kadın tarihi ve öğretimi ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
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• Tarih öğretmenleri kadın tarihini öğretecek kadar zamana sahip değiller
• Kadın tarihini öğretecek kadar materyal ve kaynak bulunmuyor
• Kadın tarihinin anlamı meşhur kadınların tarihidir
• Kadın tarihi tüm derslerde erkek ve kız öğrencilere öğretilmelidir
• Kadın tarihinin öğretilmesi toplumda eşitliği sağlayacaktır
Ruth Tudor’ a göre;
• Kadın tarihi ile ilgili ihtiyaçları
• Kadın tarihinin ne olduğunu ve neyi içerdiği
• Ders müfredatlarında kadın tarihi ile ilgili ne öğretileceği
• Tarih öğretimi ile ilgili kaynakları
• Öğretim yöntemini belirlemek gereklidir (Tudor, 1998: 4-5).
Yine Tudor’a göre kadın tarihi öğretimi kadının iş, aile, kültürel, politik, savaş ve
çatışma hayatını kapsamalıdır. Bu alanlardaki ilişki kadınların deneyimlerini anlayabilmek
için çok önemlidir (Tudor, 2000: 23-25).
Bu çalışma kadın tarihi çalışmalarına öğrencilerin bakışını dahil etmektedir. Tarih
derslerinin alıcısı konumundaki öğrencilerin görüş ve düşünceleri de bu alandaki çalışmalara
ışık tutacak ve yeni açılımlar sağlayacaktır.
3. ARAŞTIRMA MODELĐ
3.1 Evren ve Örneklem: “Genel evren” ve “çalışma evreni” olmak üzere iki türlü
evren vardır. Soyut bir kavram olan genel evrene, olanaksız bir bütün olarak ulaşmak
imkânsızdır. Çalışma evreni ulaşılabilen evrendir. Bu yönüyle somut olan çalışma evreni,
araştırmacının doğrudan gözleyebileceği ya da seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan
gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş bildirebileceği evrendir. Evreni tanımlama ve
sınırlandırma, çalışma evrenini belirlemek için yapılmaktadır. Belli bir evrenden, belli
kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük kümelere ise
“örneklem (sample) denmektedir (Karasar, 2002:110).
Bu araştırmanın evrenini, Azerbaycan Bakü’de ortaöğretim kurumlarında öğrenim
gören ve tablo 4’de gösterilen toplam 108 adet öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem için liseler
tesadüfi (random) örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
Ortaöğretim Okulu

9.Sınıf

10. Sınıf

11.Sınıf

N

Bakü Atatürk Lisesi

-

11

16

27

Bakü Türk Anadolu Lisesi

40

19

22

81

Toplam

40

30

38

108
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Tablo 1. örnekleme giren okullar ve öğrenci sayıları
Tablo 1’e göre anket Azerbaycan’da biri devlet diğeri vakıf okulu olmak üzere iki
ortaöğretim okulunda 2011 ve 2012 öğretim yıllarında, eğitim gören 48 kız, 60 erkek öğrenci
olmak üzere 108 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilerin 40’ı 9. Sınıf, 30’u 10. Sınıf ve
38’i 11 sınıf düzeyindedir. Bakü Atatürk Lisesi vakıf okulu iken, devlet okulu olan Bakü
Türk Anadolu Lisesi’nde Türkiye’den gelen öğretmenlerle birlikte Azeri öğretmenler eğitim
vermektedir.
3.2 Veri Toplama Aracı: Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan araştırma
modelleri nitel ve nicel olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Niceliksel yaklaşıma görgül
(ampirik) yaklaşım ya da sayısal yaklaşım da denilmektedir. 20. Yüzyılın başında fen
bilimlerinin kullandığı bu yöntemi sosyal bilimlerde kullanmaya başlamıştır. Ancak bu
yöntem bazı sosyal olguları açıklamada yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine sosyal bilimlerde
niteliksel araştırma yöntemi hızla yayılmaya başlamıştır. Bu çalışma nitel yanı olan betimsel
bir çalışmadır.
Betimsel araştırma, var olan bir olayı nicel (sayıları kullanarak) ya da nitel (bir birey
ya da grubun özelliklerini ortaya koyarak) yönden betimleyen bir araştırma türüdür
(McMillan ve Schumacher, 1984; Akt.: Balcı, 1989: 412). Daha kısa bir tanımla geçmişte ve
bugün var olan bir olay ya da durumu var olduğu şekilde tanımlayan bir araştırmadır (Karasar,
2002: 77). Betimsel araştırmanın amacı evrenin ya da ondan çekilen yansız bir örneklemin
doğru bir tanımına ulaşmaktır (Simon ve Burstein, 1985; Akt.: Balcı, 1989: 412).
Betimleyici veriler, genellikle gözlem, anket, görüşme veya test gibi bilgi toplama
yolları ile elde edilir. Betimsel yöntemde veri toplama araçlarından biri olan anket birincil
kaynaklardan veri toplamak için hazırlanan sistematik bir soru formudur. Amacı araştırmanın
problemini çözecek ve ele alınan hipotezleri test edecek bilgileri sistematik bir biçimde
toplamak ve saklamaktır (Kırcaali-Đftar, 1999: 6). Bu araştırma Azerbaycan’da bulunan biri
devlet ve biri vakıf olmak üzere iki ortaöğretim kurumunda doğal çevresi içinde
uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılmak üzere hazırlanan açık uçlu görüşme formunun birinci
kısmında öğrencinin okulu, cinsiyeti sorulmuştur. Öğrenciler için hazırlanan bu formun ikinci
kısmında ise açık uçlu iki soru sorulmuştur. Bu sorular: 1.Tarih ders kitaplarında kadınlara
yer verilmeli midir? 2. Tarih ders kitaplarının, kadınları hangi yönleriyle tanıtmasını
istersiniz?
Birinci soruya verilen cevaplar ile erkek ve kız öğrencilerin kadın tarihine ilişkin
tutumlarında farklılık olup olmadığına ulaşılmaya çalışılmıştır. Đkinci soruya verilen
cevapların konu başlıkları altında toplanarak değerlendirilmesi öngörülmüştür. Araştırma
anket formu, örnekleme giren liselerde deneklere uygulanmıştır.
3.3 Verilerin Analizi: Öğrencilere uygulanan görüşme formu içerik analizi yöntemi
ile incelenmiştir. Đçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmaktır. Balcı’ya göre (2004: 184) içerik analizi, insanların yazdıklarının açık
talimatlara göre kodlanarak sayısallaştırmasıdır. Đçerik analizinin temel amacı sözel olan
dokümanı nicel verilere dönüştürmektir. Đçerik analizi sonuçları genelde frekans ve/veya
yüzde tabloları şeklinde ifade edilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). Araştırmada elde edilen
nitel verilerin sayısal analizi frekans tablolarında gösterilmiştir.
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Öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler temalar halinde sınıflandırılarak
tatlılaştırılmıştır. Tablolar öğrenciye sorulan sorular üzerinden adlandırılmıştır. Tablolardaki
sayısal veriler üzerinden yorumlama yapılarak genellemeye gidilmiştir.
4. BULGULAR VE YORUMLAR
Bulgu 1.Araştırmanın birinci bulgusu öğrencilerin tarih ders kitaplarında kadın
tarihinin yer almasına ilişkin görüşlerinde cinsiyetin etkisi ile ilgilidir. Elde edilen bulgular
Tablo. 2, Tablo.3, Tablo.4, Tablo.5 aracılığıyla açıklanmıştır.
Cinsiyet

-f-

%

Kız

3

2.77

Erkek

23

21.29

Toplam

26

%24.06

Tablo 2. “Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?” sorusuna “hayır”
cevabı veren öğrencilerin cinsiyete göre dağılım tablosu
Tablo 2’e göre örnekleme giren öğrencilerden 1. soruya 108 öğrenciden 26’sı
hayır cevabı vermiştir. Hayır cevabı veren öğrencilerin 3’ü yani %2.77’si kız, 23’si yani
%21.29’u erkektir. Toplamda 108 öğrencini %24.06’sı tarih ders kitaplarında kadınlara
yer verilmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Toplamda 48 kız öğrenci içerisinde 3
kız öğrenci birinci soruya hayır cevabı verirken 60 erkek öğrenci içerisinde 26 erkek
öğrenci birinci soruya hayır cevabı vermiştir. Araştırmanın amaçlarından birisi de kız
öğrenciler ile erkek öğrencilerin kadın tarihini ilişkin tutumlarında fark olup olmadığını
ortaya çıkarmak idi. Yukarıdaki tabloya göre “Tarih ders kitaplarında kadınlara yer
verilmeli midir?” sorusuna “hayır” cevabını verenlerin çoğunluğunu erkek öğrenciler
oluşturmaktadır. Tablodaki oranlara göre kadın tarihine ilişkin erkek ve kız öğrencilerin
tutumlarında fark olduğu söylenebilir.
Cinsiyet

-f-

%

Kız

45

41.66

Erkek

37

34.25

Toplam

82

%76

Tablo 3. “Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?” Sorusuna “Evet”
Cevabı Veren Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılım Tablosu
Tablo 3’e göre “Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?” sorusuna
“evet” cevabı veren öğrencilerin %41.66’sını kız öğrenciler, %34.25’ini erkek öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerden daha fazla
olduğu halde birinci soruya evet cevabı veren öğrencilerin çoğunu kız öğrenciler
oluşturmaktadır.
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Toplamda 108 öğrencinin 82’si birinci soruya “evet” cevabı vermiştir. Bu da
araştırmaya katılanların %76’sını oluşturmaktadır. Genel olarak öğrencilerin tarih derslerine
kadın tarihini yerleştirme konusuna olumlu tutum içinde olduklarını söyleyebiliriz. Fakat
Azerbaycan’da ortaöğretimde seçilen örneklem içinde bulunan erkek öğrencilerin önemli bir
kısmının olumsuz görüşe sahip oldukları fark edilmektedir.
Erkek öğrenci

-f-

%

1.Soruya “evet” cevabı
veren

37

34.25

1.Soruya “hayır” cevabı
veren

23

21.29

Toplam

60

%55.54

Tablo 4. “Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?” sorusuna “hayır” ve
“evet” cevabı veren erkek öğrencilerin yüzdelik dağılımı
Tablo 4’e göre ankete katılan erkek öğrencilerin %34.25’i “tarih ders kitaplarında
kadınlara yer verilmeli midir?” sorusuna “evet” cevabı vermişlerdir. Erkek öğrencilerin
%21.29’u “hayır” cevabı vermiştir. Oranlar karşılaştırıldığında hayır cevabı veren
öğrencilerin oranının çok düşük olmadığı gözlenmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak erkek
öğrencilerin kadın tarihinin ders kitaplarında yer almasına ilişkin olumlu görüşe sahip
olmalarının yanı sıra ciddi oranda olumsuz görüşe de sahip oldukları söylenebilir.

Kız Öğrenci

-f-

%

1.Soruya “evet” cevabı veren

45

41.66

.Soruya “hayır” cevabı veren

3

2.77

Toplam

48

%44.43

Tablo 5. “Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?” sorusuna “hayır”
ve “evet” cevabı veren kız öğrencilerin yüzdelik dağılımı.
Tablo 5’e göre araştırmaya katılan kız öğrencilerin %41.66’sı “Tarih ders kitaplarında
kadınlara yer verilmeli midir?” sorusuna “evet” cevabı vermişlerdir. %2.77’si ise “hayır”
cevabı vermiştir. Bu oranlar karşılaştırıldığında “hayır” cevabı veren kız öğrencilerin oranı
oldukça düşüktür. Ayrıca tablo 4 ve tablo 5 karşılaştırıldığında kız öğrencilerin erkek
öğrencilere oranla bariz derecede kadın tarihinin ders kitaplarında yer alması ile ilgili olarak
olumlu tutum içinde olduklarını söylemek mümkündür.
Köse tarafında 2011’de yapılan çalışmada Türkiye’de eğitim gören ortaöğretim
öğrencilerinin tarih ders kitabında kadın tarihinin yer alınmasına ilişkin tutumları cinsiyete
göre değerlendirilmiş ve kız öğrencilerin daha olumlu tutum içinde oldukları belirlenmiştir.
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Ancak kız ve erkek öğrenciler arasındaki tutum farkı çok yüksek düzeyde değildir.
Azerbaycan’da ise erkek öğrencilerin daha fazla olumsuz tutum içinde olduğu fark
edilmektedir (Köse, 2011).
Bulgu.2: Araştırmanın bu kısmında çalışmaya katılan Azerbaycan ortaöğretim
öğrencilerinin, kadınların hangi imaj ve rollerle, tarih ders kitaplarında yer almalarını
istediklerine dair görüş ve önerileri Tablo.6, ve Tablo.7’ye yansıtılmıştır.

Önerdikleri Kadın Đmajları

EÖS

KÖS

Başarılı kadın imajı

1

6

7

Erkekle eşit kadın imajı

2

4

6

Ünlü şahsiyetlerin annesi, eşi ve kızı olarak veya
başarılı erkeğin arkasındaki kadın imajı

1

3

4

Savaşçı ve kahraman, vatansever kadın imajı

6

16

22

Tarihi değiştiren ve tarihe yön veren kadın imajı

3

Cesur, cömert, dayanıklı, girişimci azimli ve fedakâr,
akıllı, cazibeli, gururlu, merhametli değerli kadın
imajı

13

16

29

Lider ve yönetici kadın imajı

9

17

26

Sanatçı, bilim adamı ve filozof kadın imajı

9

9

Đlkleri başaran kadın imajı

1

Üretici kadın

6

6

1

2

Erkekten üstün kadın

1

-f-

3

Tablo 6. Öğrencilerin tarih ders kitaplarında yer almasını istedikleri kadın imajlarına
ait dağılım tablosu
Tablo 6’da “Öğrencilerin Tarih Ders Kitaplarında Yer Almasını Đstedikleri Kadın
Đmajlarına” ait dağılım yer almaktadır. Tabloya göre erkek öğrenciler en fazla “cesur,
cömert, dayanıklı, girişimci azimli ve fedakâr, akıllı, cazibeli, gururlu, merhametli
değerli kadın imajlarını” önermektedir. Kız öğrenciler ise ilk sırada “lider ve yönetici
kadın imajlarını” önermektedirler. Đkinci sırada ise erkek öğrenciler “lider ve yönetici
kadın imajını” kız öğrenciler ise “savaşçı ve kahraman, vatansever kadın imajı” ile
“cesur, cömert, dayanıklı, girişimci azimli ve fedakâr, akıllı, cazibeli, gururlu,
merhametli değerli kadın imajlarını” önermektedirler. Hem kız öğrenciler hem de kız
öğrenciler birlikte ele alındığında ise ön plana çıkan imaj “cesur, cömert, dayanıklı,
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girişimci azimli ve fedakâr, akıllı, cazibeli, gururlu, merhametli değerli kadın
imajlarıdır”. Öğrenciler ayrıca “başarılı kadın, erkekle eşit kadın, ünlü şahsiyetlerin
annesi, eşi ve kızı olarak veya başarılı erkeğin arkasındaki kadın, tarihi değiştiren ve
tarihe yön veren kadın, sanatçı, bilim adamı ve filozof kadın, ilkleri başaran kadın, üretici
kadın, erkekten üstün kadın imajlarını” cevaplarında ifade etmişlerdir.
Köse tarafından 2011 yılında Türkiye’de eğitim alan ortaöğretim öğrencileriyle
yapılmış çalışmada Türkiye’deki ortaöğretim öğrencileri en fazla “savaşçı ve kahraman
kadın imajını” önermiştir. Bu imaj hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler tarafından
en fazla önerilen imaj olmuştur. Yine Türkiye’deki kız öğrenciler “başarılı kadın imajı”
imajını ikinci sırada önerirken, erkek öğrenciler “lider ve yönetici kadın imajını” ön
plana çıkarmışlardır. Bunların dışında öğrencilerin ifadelerinden şu imajlar çıkarılmıştır;
erkekle eşit kadın imajı ünlü şahsiyetlerin annesi, eşi ve kızı olarak veya başarılı erkeğin
arkasındaki kadın imajı tarihi değiştiren ve tarihe yön veren kadın imajı, cesur, dayanıklı,
girişimci azimli ve fedakar kadın imajı, sanatçı, bilim adamı ve filozof kadın imajı,
merhametli ve sadık kadın imajı, ilkleri başaran kadın imajı, yenilikçi kadın imajı,
vatansever kadın imajı, örnek alınması gereken model kadın imajı, kültürün ve
geleneklerin taşıyıcısı olarak kadın imajı. (Köse, 2011)
Bu imajların bazıları kısmen tarih ders kitaplarında da tespit edilebilmektedir. Bu
imajlar ise şunlardır; savaşçı ve kahraman kadın imajı, lider ve yönetici kadın imajı, yenilikçi
kadın imajı, ünlü şahsiyetlerin annesi, eşi ve kızı olarak veya başarılı erkeğin arkasındaki
kadın imajı (Köse, 2004).
Azerbaycan ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar
karşılaştırıldığında Azerbaycan ortaöğretim öğrencilerinin
“cesur, cömert, dayanıklı,
girişimci azimli ve fedakâr, akıllı, cazibeli, gururlu, merhametli değerli kadın imajlarını” ön
plana çıkardıkları, Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerinin “savaşçı ve kahraman kadın
imajını” ön plana çıkardıkları fark edilmektedir. Türkiye’deki kız öğrenciler “başarılı kadın
imajı” imajını ikinci sırada önerirken, erkek öğrenciler “lider ve yönetici kadın imajını” ön
plana çıkarmışlardır. Azerbaycan’da ise Đkinci sırada ise erkek öğrenciler “lider ve yönetici
kadın imajını” kız öğrenciler ise “savaşçı ve kahraman, vatansever kadın imajı” ile “cesur,
cömert, dayanıklı, girişimci azimli ve fedakâr, akıllı, cazibeli, gururlu, merhametli değerli
kadın imajlarını” önermektedirler.
Hem Türkiye’deki hem de Azerbaycan’daki ortaöğretim öğrencilerinin imaj önerileri
genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin tarih ders kitaplarında başarılı, güçlü, lider,
kahraman bir kadın imajı görmek istedikleri söylenebilir.

Kadın Tarihine Đlişkin Görmek Đstedikleri Yönler ve Nitelikler

EÖS

Objektif bir şekilde anlatılmalı

KÖS

-f-

2

2

Her yönüyle anlatılmalı

10

8

18

Tarihte kadınların yer ve önemi anlatılmalı

6

9

15
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Değişen toplumsal rolleri ve tarihteki değişimleri anlatılmalı

2

1

3

Ekonomik ve siyasi katkıları

7

11

18

Annelik yönüyle

1

1

2

Erkekten üstün kadın

1

1

2

10

10

Bilime katkıları ve başarıları

Tablo 7. Öğrencilerin tarih ders kitaplarında kadın tarihine ilişkin görmek
istedikleri yönler ve niteliklere ait dağılım tablosu.
Tablo 7’de “Öğrencilerin Tarih Ders Kitaplarında Kadın Tarihine Đlişkin Görmek
Đstedikleri Yönler ve Niteliklere” ait dağılım yer almaktadır. Tabloya göre erkek
öğrenciler (EÖ) en fazla “her yönüyle anlatılmalı” derken kız öğrenciler en fazla
“ekonomik ve siyasi katkıları” anlatılmalı ifadesini kullanmışlardır. Hem kız ve hem
erkek öğrenciler birlikte ele alındığında öğrenciler en fazla “her yönüyle ve ekonomik,
siyasi katkıları anlatılmalı” cevabını vermişlerdir. Kız öğrenciler (KÖ) ikinci sırada
kadınların “bilime katkıları ve başarılarını” önermişlerdir. Erkek öğrenciler ise “tarihte
kadınların yer ve önemi anlatılmalı” önerisinde bulunmuşlardır. Ayrıca öğrenciler “kadın
tarihine ilişkin görmek istedikleri yönler ve nitelikler” ile ilgili “objektif bir şekilde
anlatılmalı, değişen toplumsal rolleri ve tarihteki değişimleri anlatılmalı, annelik
yönüyle, erkekten üstün olarak kadın anlatılmalı” cümlelerini kullanmıştır.
Köse tarafından 2011 yılında Türkiye’de eğitim alan ortaöğretim öğrencileriyle
yapılmış çalışmada Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerinin “Öğrencilerin Tarih Ders
Kitaplarında Kadın Tarihine Đlişkin Görmek Đstedikleri Yönler ve Niteliklerle” ilgili soruya
verdikleri cevaplarda en fazla “her yönüyle anlatılmalı” ifadesi ön plana çıkmıştır. Bu ifade
hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler tarafından ilk sırada önerilmektedir. Yine
Türkiye’deki kız ve erkek öğrenciler ikinci olarak “Tarihte kadınların yer ve önemi
anlatılmalı” ifadesini kullanmışlardır. Bunların dışında önerdikleri roller ve nitelikler
şunlardır; objektif bir şekilde, kadınlara verilmesi gereken hak ve özgürlükler, değişen
toplumsal roller, biyografileri, tarihteki değişimleri, ekonomik katkıları, annelik yönleri.
Azerbaycan ve Türkiye ortaöğretim öğrencilerinin cevapları karşılaştırıldığında her iki
ülkenin öğrencilerinin kadın tarihini ders kitaplarında her yönüyle görmek istediklerini
söyleyebiliriz. Ancak Azerbaycan’da öğrenim gören kız öğrenciler ilk sırada “kadınların
ekonomik ve siyasi katkısına” vurgu yapmaktadırlar. Öğrencilerin cevapları genel olarak
değerlendirildiğinde ise her iki ülkenin öğrencileri kadını tarih ders kitaplarında her yönüyle
ve tarihteki yeri ve önemiyle görmek istemektedirler. Yine her iki ülkenin öğrencilerinden
bazıları objektif olarak anlatılması gerektiğini belirtmişlerdir.
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME
Kadın tarihi konusunda kaynaklar ciddi sorun olarak düşünülmektedir. Ancak bu konu
üzerine yapılacak odak çalışmalar ile kadın tarihi kaynaklarına ulaşmak ihtimal dışı değildir.
Kadınlara ait hatıratlar, gezi yazıları, gazete ve dergi yazıları, mahkeme kayıtları önemli
kaynaklar arasındadır. Yine erkeklerin yazdığı eserler içinde de kadınlara ait bilgilere
ulaşılabilir. Yapılması gerekenlerden çalışmalardan biri de tarihi kaynaklar içinde kadın
tarihine ait bilgilere odaklanarak araştırma yapmaktır. Ulaşılan kadın tarihine ait bilgilerin
tarih ders kitaplarına yansıtılması uzun ve emek isteyen bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.
Kaygı kadın tarihini ders kitaplarına herhangi bir şekilde eklemek olmamalı, bunun yerine,
verilecek tarihi bilginin içine doğal şekilde yerleştirilmelidir. Hem kadın hem de erkek
tarafından yaşanarak ortaya konan tarih, öğretilirken de bu çizgisini korumalıdır.
Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilere göre Azerbaycan ortaöğretim öğrencileri,
tarih ders kitaplarında daha fazla lider, kahraman, güçlü, başarılı bir kadın imajı ile
karşılaşmak istemektedirler. Bu durum Türkiye’deki ortaöğretim öğrencileri için de geçerlidir.
Tudor kadın tarihi öğretiminin kadının iş, aile, kültürel, politik, savaş ve çatışma hayatını
kapsaması gerektiğini, bu alanlardaki ilişkinin kadınların deneyimlerini anlayabilmek için çok
önemli olduğunu belirtmektedir. Öğrenciler kadını her yönüyle tarih ders kitaplarında görmek
istediklerini belirtirken aslında Tudor’un görüşlerine yaklaşmış görünmektedirler. Başarılı
kadın, erkekle eşit kadın, ünlü şahsiyetlerin annesi, eşi ve kızı olarak veya başarılı erkeğin
arkasındaki kadın, tarihi değiştiren ve tarihe yön veren kadın, sanatçı, bilim adamı ve filozof
kadın, ilkleri başaran kadın, üretici kadın, erkekten üstün kadın imajları, öğrenciler tarafından
önerilen diğer imajlardır. Bu imajlar yine Türkiye’deki ortaöğretim öğrencileri ile
örtüşmektedir. Ancak “erkekten üstün kadın” imajı Türkiye’deki öğrenciler tarafından
önerilmezken, Azerbaycan öğrencileri tarafında ise “kadın biyografilerinden”
bahsedilmemiştir. Öğrencilerin önerileri dikkate alındığında, kadınların ekonomik, bilimsel ve
siyasi katkıları, başarıları, değişen toplumsal rolleri ve tarihteki değişimleri, annelik yönleri de
tarih ders kitaplarında yer almalıdır. Kadın tarihinin objektif olarak anlatılmasının gerekliliği
her iki ülkenin öğrencileri tarafından dile getirilmiştir. Her ne kadar güçlü bir kadın imajı
önerseler de objektif olarak sunulması kaygısı taşıdıkları söylenebilir.
Azerbaycan’da ortaöğretimde eğitim alan erkek öğrencilerinin önemli bir kısmının
kadın tarihine ilişkin olumlu duygular içinde olmadığı söylenebilir. Bu olumsuz duyguların
nedenlerini ortaya koyabilmek bu konuyla ilgili daha farklı çalışmaların yapılması gereklidir.
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BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN FĐNANSAL
BAŞARISIZLIK TAHMĐN MODELLERĐYLE ĐNCELENMESĐ
ULUKAN BÜYÜKARIKAN*

BĐRKAN BÜYÜKARIKAN**

Öz
Đşletmelerde finansal performansın ölçülmesi, işletmenin geleceğine yönelik öngörüde bulunabilmenin
altın kuralıdır. Bu çalışmanın amacı; Borsa Đstanbul’da işlem gören bilişim sektörü firmalarının Altman Z-Score
ve Springate finansal başarısızlık modelleriyle incelenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler bilişim sektöründe
faaliyet gösteren altı firmanın, 2008-2013 mali dönemlerindeki altı hesap döneminde yer alan konsolide finansal
tablolarından elde edilmiştir. Firmaların finansal tablolarındaki veriler, Altman Z-Score ve Springate finansal
başarısızlık modellerinden elde edilen sonuçlara göre yorumlanmıştır. Daha sonra modellerdeki bileşenler
arasındaki istatistiki ilişkinin belirlenmesi için regresyon analizi ve ANOVA testi uygulanmış, söz konusu
bileşenlerin arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde ise korelasyon analizi yapılmıştır. Finansal tablo bileşenlerinin
Z-Score ve S-Score ile korelasyon ilişkileri incelendiğinde; bazı bileşenler ile her iki model arasında istatistiki
olarak pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Altman Z-Score ve
S-Score modellerinden elde edilen verilerden hareketle her iki modelinde finansal başarısızlığın tespitinde
birbirleriyle benzer sonuçlar ortaya koyduğu saptanmıştır. Her iki modelde de iflas öngörüsünün
gerçekleşmemesi, söz konusu işletmelerde finansal risklerin bulunmadığı anlamına gelmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Bilişim Sektörü, Altman Z-Score, Springate Modeli,
Regresyon Analizi.

ANALYSIS OF FIRMS OPERATING IN THE IT SECTOR FINANCIAL DISTRESS
PREDICTION MODEL’S
Abstract
It is the golden rule to analyze financial performance in enterprises in order to make predictions about
the future of a business. The aim of this study is to analyze the IT firms that operate in Istanbul Stock Exchange
through the financial distress models of Altman Z-Score and Springate. The data used in this analysis is obtained
from the consolidated financial tables of six firms that operated in the IT industry during the financial period
between 2008-2013. The data on the financial tables of the companies is interpreted according to the results
obtained from Altman Z-Score and Springate financial distress models. After that in order to determine the
statistical relationship between the components of the models, the regression analysis and ANOVA test are
applied and the Correlation Analysis is used to decode the relationship among the components. When the
correlation relations of the components of the financial tables with the Altman Z-Score and Springate are
examined, it is found that there are statistically significant positive relations between some of the components
and the two models. It is discovered that when firms operating in the IT industry is examined through the data
obtained from Altman Z-Score and Springate models, both models offer similar results for the determination of
financial distress. In both of the models, the fact that a bankruptcy prediction is not made should not necessarily
mean that in such firms there is no financial risk.
Key Words: Financial Distress, IT Sector, Altman Z-Score, Springate Model, Regression Analysis.
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1. GĐRĐŞ
Finansal performans, işletme sınırları içerisinde yer alan tüm bireyleri etkilediğinden
dolayı, finansal başarısızlığın tahmini; kreditörleri, denetçileri ve üst düzey yöneticileri
yakından ilgilendirmektedir (Wilson ve Sharda, 1994: 545-557). Finansal başarısızlık bir
süreç halinde başlar ve bu süreç içeresinde öncelikle satışların azalma trendine girmesi, nakit
akımlarının bozulması, maliyetlerin yükselmeye başlaması, ödemelerdeki aksaklıklar, banka
ve cari hesaplardaki düzensizlikler, müşteri firma, satıcı firma ilişkilerindeki sorunlar,
faaliyetlerdeki durağanlıklar, siparişlerdeki aksaklıklar, işçi devrinin artması vb. şekillerde
ortaya çıkmaktadır (Okka, 2009: 939). Rekabetçi bir ortamda işletmenin varlığını
sürdürebilmesi; işletmenin borç ödeme kabiliyetine, faaliyetlerindeki verimliliğe, nakit
yaratmadaki yeteneğine, sermaye piyasalarındaki değerine, mali gücüne ve planlanmamış
nakit açıklarına karşı dayanabilme gücüne bağlıdır (Kumar ve Ravi, 2007: 1). Finansal
başarısızlık ve iflas tehlikesi, işletmelerin ticari faaliyetlerini ve bilançolarını
düzenleyebilmek için çaba sarf etmeleri açısından, finansal ekonomi ve işletme yönetiminde
önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Finansal başarısızlık, ekonomik kriterler
çerçevesinde yatırım kârlılığı oranında sürekli bir düşüşün hâkim olması anlamına
gelmektedir. Buna ek olarak, firmanın ortalama yatırım kârlılığının maliyetlere yakın ve
sürekli olarak sermaye maliyetinin altında olması, farklı bir ekonomik değerlendirme kriteri
olarak kullanılmaktadır. Bir şirketin bugünkü yasal yükümlülüklerini düzenli bir şekilde
yerine getirebilmesi veya henüz yasal bir borç altında bulunmaması o firmanın yıllarca
finansal alanda başarılı olacağı anlamına gelmemektedir (Altman ve Hotchkiss, 2006: 1-4).
Finansal başarısızlığın belirlenmesiyle ilgili çalışmaların temel amacı; finansal krizlerin
tahmini için erken uyarı sisteminin oluşturulmasıdır. Tahmin modelleri, kullanılan girdi
faktörleri ve istatistiksel yöntemler açısından farklılıklar göstermektedir. Genellikle bu
modeller; finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanan muhasebe tabanlı ve varlıkların piyasa
fiyatlarıyla pasif yapısını baz alan piyasa tabanlı modeller olmak üzere iki şekilde
oluşturulabilmektedir (Altman ve Hotchkiss, 2006: 233-259; Outecheva, 2007: 87-104;
Schmuck, 2013: 20-21). Finansal başarısızlığın tahminini için kullanılan pratik araçlar,
işletmelerin varlığını devam ettirebilmesini garanti etmektedir. Bilgisayar destekli finansal
başarısızlık tahmin sistemleri, veri odaklı ve insan odaklı olmak üzere iki yaklaşımı esas
almaktadır. Klasik yaklaşımlar, işletmelerin finansal tablolarındaki değişkenlerden, finansal
olmayan yaklaşımlar ise insana ait niteliksel verilerden (deneyimsel bilgileri esas alarak) yola
çıkarak tahminler yapabilmektedir. Finansal verinin azlığı veya hiçbir sıkıntının olmadığına
işaret etmesi gibi durumlarda, insan odaklı finansal başarısızlık tahmin modelleri erken uyarı
sinyali verebilmektedir. Dolayısıyla bu iki eşsiz yaklaşım birbirini tamamlar niteliktedir (Li
ve Sun, 2008: 868-869; Sun ve Li, 2009: 885-906).
Çalışmanın ikinci bölümde işletmelerin analizinde kullanılacak yöntem, üçüncü
bölümde araştırma bulguları, son bölümde ise sonuçlara yer verilmiştir.
2. YÖNTEM
Finansal başarısızlık ve bundan kurtulma modellerinin genelinde, değişken olarak söz
konusu sürecin temsili olan finansal oranlar kullanılmaktadır. Fakat birçok çalışmada, bu
modellerin olasılık dağılımlarıyla birlikte kullanılmaması sonucunda, genellikle finansal
başarısızlığın altında yatan nedenleri yansıtmaması, söz konusu modellerin geçerliliği ve
modellemede kullanılan finansal oranların doğrululuğunun sorgulanmasına neden olmaktadır
(Zmijewski, 1984: 59-82; Paston ve Harmon, 1994: 41-56; Wu ve Kathy Ho, 1997: 71-88;
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Dimitras ve diğerleri, 1999: 263-280; Casterella ve diğerleri, 2000: 507-530; Soofi ve
diğerleri, 2000: 595-625; Lai, 2001: 277-302; Nwogugu, 2007: 179).
Finansal başarısızlığın tahmininde çeşitli modeller ve yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemler; diskriminant analizi, lojistik regresyon, çoklu regresyon, probit model, kümeleme
teorisi, destek vektör makineleri, durum bazlı muhakeme, kombinasyon modelleri, bulanık
mantık ve diğerleridir (Altman, 1968: 589-609; Deakin, 1972: 167-179; Ohlson, 1980: 109131; Zmijewski, 1984: 59-82; Altman ve diğerleri, 1994: 505-529; Wilson ve Sharada, 1994:
545-557; Dimitras ve diğerleri, 1999: 263-280; Grice ve Ingram 2001: 53-61; Charitou ve
diğerleri, 2004: 465-497; Pongsatat ve diğerleri, 2004: 1-13; Chen ve diğerleri, 2005: 757763; Min ve Lee, 2005: 603-614; Shin ve diğerleri, 2005: 127-135; Min ve diğerleri, 2006:
652-660; Poyraz ve Uçma, 2006: 127-136; Karbhari ve Sori, 2007: 329-346; Ding ve
diğerleri, 2008: 3081-3089; Li ve Sun, 2008: 868-869; Gerantonis ve diğerleri 2009: 21-28;
Vuran, 2009: 47-65; Lifschutz ve Jacobi, 2010: 133-141; Lin ve diğerleri, 2011: 95-101;
Pervan ve diğerleri, 2011: 158-167; Ali, 2012: 1814-1821; Xiao ve diğerleri, 2012: 196-206;
Chen, 2013: 180-195; Jouzbarkand ve diğerleri, 2013: 89-93; Li ve Sun, 2013: 180-192;
Hussain ve diğerleri, 2014: 110-115; Kočišová ve Mišanková, 2014: 1148-1157; Xu ve
diğerleri, 2014: 59-67).
Söz konusu model ve yöntemlerin çok çeşitli olmasından dolayı, bu yöntemlerden elde
edilen bulguların karşılaştırılması bir gerekliliktir. Bu noktadan hareketle çalışmanın ana
amacı; Borsa Đstanbul’da işlem gören bilişim sektörü firmalarının Altman Z-Score ve
Springate finansal başarısızlık modelleriyle incelenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler
bilişim sektöründe faaliyet gösteren altı firmanın 2008-2013 mali dönemleri arasındaki altı
hesap döneminde yer alan konsolide finansal tablolardan elde edilmiştir. Verilerin analizi
SPSS 22 programı yardımıyla yapılmıştır. Firmaların finansal tablolarında yer alan veriler,
Altman Z-Score ve Springate finansal başarısızlık modellerinden elde edilen sonuçlara göre
yorumlanmıştır. Verilerin analizinde değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediklerini
belirlemek için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri yapılmıştır. Daha sonra
modellerdeki bileşenler arasındaki istatistiki ilişkinin belirlenmesi için regresyon analizi ve
ANOVA testi uygulanmış ve söz konusu bileşenlerin arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde
ise korelasyon analizi kullanılmıştır.
Normallik testi grup büyüklüğünün 50’den küçük olması durumunda Shapiro-Wilk,
büyük olması durumunda ise Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmaktadır. Yapılan analizde
hesaplanan p değerinin α=.05’den büyük çıkması bu anlamlılık düzeyi puanlarının normal
dağılımdan anlamlı (aşırı) sapma göstermediği yani uygun olduğu şeklinde
yorumlanmaktadır. Puanların dağılımı normalden aşırı sapma göstermesi halinde normallik
varsayımını gerektiren istatistiklerin kullanılması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2012: 42). Bu
doğrultuda değişkenlerin normal dağılım belirlenmesi için Shapiro-Wilk normallik testi
uygulanmıştır.
Finansal başarısızlık ve iflas konusunda en önemli ve pratik teori Edward Altman
tarafından ortaya atılmıştır. Söz konusu model mümkün olduğu kadar işletmenin sürekliliğini
değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Bu modelin özü, şirket faaliyetlerinin geniş bir
yelpazede ele alınarak finansal göstergelerle ölçülmesine dayanmaktadır (Kuruppu ve
diğerleri, 2003: 577-590; Mackevičius ve Rakštelienė, 2005: 24-28; Mackevičius ve
Silvanavičiūtė, 2006: 193-202; Stundžienė ve Boguslauskas 2006: 29-36; Stoškus ve diğerleri,
2007: 26-33; Kiyak ve Labanauskatiė, 2012: 895-905). Altman tarafından 1968’de
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oluşturulan Z-Score, geleneksel oran analizlerini bilimsel manada, analitik olarak kullanan bir
diskriminant analizidir. Modelde kullanılan oranlar, firmaların geçmiş verileri üzerinden
hesaplanmasına rağmen göstereceği trendler, gelecek hakkında fikirler vermektedir.
Modelden elde edilen verilerden hareketle firmanın bulunduğu risk derecesi ortaya
konulmaktadır. Formül, firmanın finansal gücünü ölçmekle birlikte iki yıl içerisinde iflas edip
etmeyeceğini %72-80 güvenilirlikle tahmin edebilmektedir. Yapılan analizler sonucunda
halka açık sanayi firmalarında Z değeri 3.0 ve üzerindeyse şirket iflastan uzaktadır. Z değeri
1.8 ve altında ise firma iflas edebilir. Bu değer 2.675’in altında ise firma %95 olasılıkla ilk
yıl, %70 olasılıkla ikinci yıl içerisinde iflas edecektir. Buna ek olarak Z değeri 1.8-3.0
arasında ise (Gri bölge) firmada belirsizlik hâkim olacaktır. Altman Z-Score model (1)
numaralı denklemde verilmiştir (Altman, 1968: 589-609; Brealy ve diğerleri, 2001: 233-234;
Van Horne, 2002: 366; Guerard, 2005: 35-37; McMenamin, 2005: 366-368; Altman ve
Hotchkiss, 2006: 239-243; Hull, 2006: 257-258; Pike ve Neale, 2006: 339-340; Poyraz ve
Uçma, 2006: 127-136; Greenbaum ve Thakor, 2007: 222-223; Shim ve Siegel, 2007: 444445; Saunders ve Cornett, 2008: 318-320; Atrill, 2009: 105-106; Okka, 2009: 940-941;
Subramanian ve Wild, 2009: 568-569; Vernimmen ve diğerleri, 2009: 140-141; Weetman,
2013: 367; Gupta, 2014: 348).
Z=1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5

(1)

X1= Đşletme Sermayesi (Çalışma Sermayesi) / Aktif Toplamı
X2= Dağıtılmamış Kârlar / Aktif Toplamı
X3= Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Aktif Toplamı
X4= Öz Sermayenin Cari Değeri / Borçların Defter Değeri
X5= Satışlar / Aktif Toplamı olarak ifade edilmektedir.
Z-Score modeli belirli sektörlerin (perakende, telekomünikasyon ve havayolları gibi)
finansal başarısızlığını tespit edebilmek için yeniden düzenlenmiştir. Denklemde yapılan
değişikliklerle orijinal Z-Score değerine göre daha etkili tahminlerin yapıldığı denklem (2)
oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda elde edilecek değer; 1.10 ve daha düşükse iflas,
1.10 ila 2.60 arasında ise firmada belirsizlik hâkimdir. Bu değer 2.60 ve üzerinde ise firmanın
finansal durumunun iyi olduğu ifade edilebilir (Altman ve Hotchkiss, 2006: 247-249; Okka,
2009: 940-941).
Z=6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4

(2)

Dolayısıyla bu çalışmada da düzenlenmiş Z-Score modeli uygulanmıştır.
Altman modeli, 1978’de Gordon L.V. Springate tarafından çoklu diskriminant
analiziyle 19 popüler finansal rasyodan 4’ü seçilerek geliştirilmiş ve Springate (S-Score)
modeli ortaya konulmuştur. Bu model, Springate tarafından 40 şirket üzerinde test edilmiş ve
%92.5 olasılıkla başarılı bulunmuştur. Botheras tarafından 1979’da ortalama aktif sermaye
büyüklüğü 2.5 milyon $ olan 50 şirket üzerinde denenmiş ve %88.0 olarak geçerli
bulunmuştur. Model, 1980’de Sands tarafından yapılan bir çalışmaya göre; ortalama aktif
sermayesi 63.4 milyon $ olan 24 firma üzerinde test edilmiş ve %83.3 olarak geçerli
bulunmuştur. Modelden elde edilen Z değeri 0.862’den düşükse firmanın iflas riski
bulunmaktadır. Springate modeli denklem (3)’te ve kullanılan bileşenler de aşağıda
ve
diğerleri,
2003:
54-64;
(Nedzveckas
özetlenmiştir
(http://www.bankruptcycanada.com/insolart1.htm, 15.09.2014).
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Z=1.03X1 + 3.07X2 + 0.66X3 + 0.4X4

(3)

X1= Đşletme Sermayesi (Çalışma Sermayesi) / Aktif Toplamı
X2= Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Aktif Toplamı
X3= Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Kısa Vadeli Borçlar
X4= Satışlar / Aktif Toplamı olarak ifade edilmektedir.
Bu modellerin dışında finans literatüründe yer alan onlarca model bulunmaktadır.
Bunlara; Edmister (1972), Gru (1973), Wilcox (1973), Blum (1974), Chesser (1974), Taffler
ir Tisshaw (1977), Ohlson (1980), Bathory (1984), Blasztk (1984), Fulmer (1984), Zavgren
(1985), CA-Score (1987) ve Beneish M-Score (1999) örnek olarak verilebilir. Altman ve
Springate modelinin, kredi derecelendirmede ve literatürde yaygın olarak kullanılmasından
dolayı bu iki model çalışmada yer almıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Z-Score sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Z-Score’den elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2013 döneminde 1 firmanın başarısız, 2
firmanın kararsız ve 3 firmanın ise başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 2008-2013
dönemlerinde ARMDA ve LOGO gibi firmaların finansal istikrarlarını koruduğu
görülmektedir. Đncelenen firmaların yalnızca 1 tanesinin Z-Score değeri 1.1’den küçük olduğu
için finansal risk taşımaktadır. Bu noktadan hareketle söz konusu işletmenin kredibilitesinin
de düşük olabileceği söylenebilir.
Tablo 1. Şirketlere göre Z-Score sonuçları

ALCTL
Durum
ANELT
Durum
ARMDA
Durum
ESCOM
Durum
INDEKS
Durum
LOGO
Durum
Ölçeklendirme

2008

2009

3.1

3.04

Yıllar
2010
2011
Z-Score
2.57
3.03

1.62

0.26

0.18

3.57

4.21

5.63

2012

2013

4.34

2.78

-0.06

1.27

0.38

2.99

2.75

3.69

3.33

2.31

0.06

3.45

3.33

2.23

2.96

2.78

2.46

2.54

2.22

2.02

12.54

8.64

11.71

7.93

8.87

6.2

Başarısız

Kararsız

Başarılı
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Şekil 1’de firmaların yıllara göre Z-Score grafiği verilmiştir. Buna göre; LOGO ve
ANELT’in söz konusu dönemlerde Z-Score değerlerinin dalgalı bir seyir izlediği
görülmektedir.

Şekil 1. Firmaların yıllara göre Z-Score grafiği
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların S-Score sonuçları Tablo 2’de
görülmektedir. Z-Score’den elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2013 döneminde 1 firmanın
başarısız, 5 firmanın ise başarılı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Şirketlere göre S-Score sonuçları

ALCTL
Durum
ANELT
Durum
ARMDA
Durum
ESCOM
Durum
INDEKS
Durum
LOGO
Durum
Ölçek

2008

2009

1.66

1.62

Yıllar
2010
2011
S-Score
1.16
1.19

0.46

0.15

0.13

2.34

2.47

1.37

2012

2013

1.86

1.29

0.24

0.37

0.22

1.85

1.7

2.23

1.88

0.76

0.39

1.86

1.64

1.37

1.95

1.8

1.65

1.73

1.46

1.47

5.09

2.61

4.81

4.58

4.84

3.09

Başarılı

Başarısız
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Şekil 2’de firmaların yıllara göre S-Score grafiği gösterilmektedir. Buna göre;
ALCTL, ARMDA, ESCOM, INDEKS ve LOGO’nun S-Score değerleri 2008-2012
döneminde dalgalı bir seyir izlerken ANELT’in S-Score değerleri durağan bir seyir izlemiştir.

Şekil 2. Firmaların yıllara göre S-Score değerleri
Finansal tablo bileşenlerinin Z-Score ve S-Score ile korelasyon ilişkileri Tablo 3’te
verilmiştir. Buna göre; Aktif ile Z-Score arasında (p<0.01), Borçlar ile S-Score arasında
(p<0.05), Borçlar ile Z-Score arasında (p<0.01), Kısa Vadeli Borçlar ile Z-Score arasında
(p<0.05) negatif yönlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Dağıtılmamış Kârlar ile ZScore ve S-Score arasında (p<0.01) pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca; Z-Score ile SScore arasında (p<0.01) pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
Tablo 3. Finansal tablo bileşenlerinin korelasyon ilişkileri

Aktif
Đşletme
Sermayesi
Dönen
Varlıklar
Borçlar

Aktif

Đşletme
Sermayesi

Dönen
Varlıklar

Borçlar

Özsermaye

Satışlar

FVÖK

.996**

Kısa
Vadeli
Borçlar
.977**

1

.765**

.964**

1

.925**

.919**

.877**

.752**

.810**

.751**

1

.959**

.992**

1

Kısa Vadeli
Borçlar
Özsermaye
Satışlar
FVÖK
Dağıtılmamış
kârlar
Z-Score
S-Score

Z-Score

SScore

.741**

Dağıtıl
mamış
kârlar
0.142

-.444**

-0.323

.867**

.841**

0.131

-0.109

0.017

.897**

.974**

.834**

0.172

-0.323

-0.186

.975**

.889**

.907**

.714**

0.124

-.464**

-.345*

1

.899**

.963**

.798**

0.176

-.367*

-0.232

1

.891**

.792**

0.209

-0.316

-0.196

1

.863**

0.205

-0.258

-0.101

1

0.296

0.057

0.243

1

.674**

.580**

1

.930**
1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ANOVA testinde kullanılan değişkenlere, Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmış ve
normal dağılım gösterdikleri sonucuna varılmıştır. Firmaların Z-Score modeliyle finansal
başarısızlık tahmininin istatistiki analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir. Regresyon
analizinden elde edilen bulgulara göre; p<0.01 anlamlılık düzeyinde firmaların Z-Score ile
Borçlar, Özsermaye, Satışlar ve Dağıtılmamış Kârlar arasında anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Z-Score değeri ile finansal tablo bileşenleri arasında mutlak değerce %95.5
düzeyinde bir ilişkinin bulunduğu ve finansal tablo bileşenlerinin %91.3’ünü de Z-Score
değeri ile açıklandığı ifade edilebilir. ANOVA testinden çıkan F istatistiki değeri 41.787 ve
buna karşı gözlenen anlamlılık düzeyinin de p=0.000 p<0.05’ten küçük olduğu bulunmuştur.
Z-Score, p<0.05’ten küçük olduğu için finansal tablo bileşenlerine göre anlamlı farklılıklar
göstermektedir. Z-Score’nin finansal tablo bileşenleri ile açıklanması anlamlı bir model
olduğunu göstermektedir. Eğim katsayısının (B), negatif işaretli olması Z-Score ile finansal
tablo bileşenleri arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle
Borçlar ve Özsermaye ile Z-Score arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta), yorumlayıcı değişkenlerin Z-Score
üzerindeki göreli önem sırası; Borçlar, Dağıtılmamış Kârlar, FVÖK, Satışlar, Đşletme
Sermayesi, Özsermaye ve Kısa Vadeli Borçlar şeklindedir.
Tablo 4. Z-Score regresyon analizi
Bağımlı
değişken
Z-Score

R

R2

F

Sig

Bağımsız değişken

B

0,955

0,913

41,787

0

Đşletme Sermayesi
Borçlar
Kısa Vadeli Borçlar
Özsermaye
Satışlar
FVÖK
Dağıtılmamış Kârlar

2,17E-08
-1,522E-08
2,475E-09
-2,3E-08
-1,9E-09
6,15E-08
4,83E-07

Beta
0,283
-0,76
0,122
-0,258
-0,285
0,515
0,67

p (sig)
0,033
0,033
0,804
0,086
0,356
0,001
0

Firmaların S-Score modeliyle finansal başarısızlık tahmininin istatistiki analiz
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre p<0.01 anlamlılık
düzeyinde firmaların S-Score ile FVÖK ve Dağıtılmamış Kârlar arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. S-Score değeri ile finansal tablo bileşenleri arasında mutlak değerce %90.8
düzeyinde bir ilişkinin bulunduğu ve finansal tablo bileşenlerinin %82.5’ini de S-Score değeri
ile açıklandığı ifade edilebilir. ANOVA testinden çıkan F istatistiki değeri 18.904 ve buna
karşı gözlenen anlamlılık düzeyinin de p=0.000 p<0.05’den küçük olduğu tespit edilmiştir. SScore, p<0.05’ten küçük olduğu için finansal tablo bileşenlerine göre anlamlı farklılıklar
göstermektedir. Eğim katsayısının (B), negatif işaretli olması S-Score ile finansal tablo
bileşenleri arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Yani; Borçlar, Kısa
Vadeli Borçlar ve Özsermaye ile S-Score arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı söz
konusudur. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta), yorumlayıcı değişkenlerin
S-Score üzerindeki göreli önem sırası; FVÖK, Borçlar, Dağıtılmamış Kârlar, Özsermaye,
Kısa Vadeli Borçlar, Satışlar ve Đşletme Sermayesi şeklindedir.
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Tablo 5. S-Score regresyon analizi
Bağımlı değişken

R

R2

F

Sig

Bağımsız değişken

S-Score

0,908

0,825

18,904

0

Đşletme Sermayesi

1,1E-09

0,033

0,855

Borçlar

-4,8E-09

-0,554

0,256

Kısa Vadeli Borçlar

-2,5E-09

-0,279

0,688

Özsermaye

-1,5E-08

-0,403

0,059

Satışlar

3,4E-10

0,117

0,787

FVÖK

4,72E-08

0,908

0

Dağıtılmamış Kârlar

1,52E-07

0,485

0

B

Beta

p (sig)

4. SONUÇ
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Altman Z-Score ve S-Score
modellerinden elde edilen verilerden hareketle her iki modelinde finansal başarısızlığın
tespitinde birbirleriyle benzer sonuçlar ortaya koyduğu saptanmıştır. Öte yandan her iki
modelde de iflas öngörüsünün gerçekleşmediği tespit edilmiştir.
Finansal tablo bileşenlerinin Z-Score ve S-Score ile korelasyon ilişkileri
incelendiğinde; bazı bileşenler ile her iki model arasında, istatistiki olarak pozitif yönlü
ilişkiler tespit edilmiştir. Her iki finansal başarısızlık modelinde de kullanılan bileşen ve
oranların birbirine yakın sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle
incelenen finansal başarısızlık tahmin modellerinde birbirine benzer yöntemlerin kullandığı ve
dolayısıyla da benzer sonuçların ortaya konulacağı söylenebilir.
Z-Score bileşenleriyle yapılan regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre; ZScore ile Aktif, Borçlar, Kısa Vadeli Borçlar ve Dağıtılmamış Kârlar arasında anlamlı bir
ilişki tespit edilmiştir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta), yorumlayıcı
değişkenlerin Z-Score üzerindeki göreli önem sırası; Borçlar, Dağıtılmamış Kârlar, FVÖK,
Satışlar, Đşletme Sermayesi, Özsermaye ve Kısa Vadeli Borçlar şeklindedir.
S-Score modeliyle finansal başarısızlık tahmininin regresyon analizi sonuçlarına göre;
S-Score ile FVÖK ve Dağıtılmamış Kârlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta), yorumlayıcı değişkenlerin S-Score
üzerindeki göreli önem sırası; FVÖK, Borçlar, Dağıtılmamış Kârlar, Özsermaye, Kısa Vadeli
Borçlar, Satışlar ve Đşletme Sermayesi şeklindedir.
Elde edilen bulgulara göre, her iki modelinde finansal performansı değerlendirme
açısından faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. Modellerden elde edilen sonuçların iflası
kesin bir şekilde öngörmemesi, işletmelerde finansal risklerin bulunmadığı anlamına
gelmemelidir. Öte yandan finansal başarı ya da başarısızlık, sadece finansal performansa bağlı
değil aynı zamanda şirket yönetiminin başarısına da bağlı bir süreçtir. Ayrıca güvenilir bir
şekilde iflas tahmininde bulunabilmenin, işletmelerin faaliyetlerinin objektif bir biçimde
analiz edilmesine bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Söz konusu modellerden elde edilen
bulgular, işletme çevresinde yer alan kreditör, müşteri ve yatırımcılar açısından büyük anlam
ifade etmektedir. Nitekim Altman modeli hala kredi derecelendirmede kuruluşları tarafından
kullanılan geçerli bir yöntemdir. Modelden elde edilen verilerin şirketlerin kredibilitesinin
ölçülmesinde önemli bir araç olduğu ifade edilebilir.
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