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ÖNSÖZ
İnsanlar karşılaştıkları sorunları farklı yaklaşımlar kullanarak çözerler. Bazıları kişisel deneyimlerinden bilgi süzer,
bazıları otoriteye başvurur ve yerleşik geleneklerden yardım alır, bazıları ise sezgilerine güvenerek hareket eder.
Elbette bütün bu yöntemlerin zayıf ve güçlü olduğu tarafları vardır. Ancak insanlığın bugüne kadar ürettiği en
güvenilir sorun çözme yöntemi bilim olmuştur. Bilim, insanlığın kendisini, toplumu ve ilişkide olduğu doğayı
anlama ve açıklama çabasında olan, bu çabayı da belirli bir yöntem içinde hareket ederek izleyen bir araştırma
sürecidir. Bilimin sorun çözmede güvenilirliği sağlamasının en temel nedeni bilimsel yöntemin doğasıdır. Onsekizinci
yüzyıl ile birlikte, bilim ile felsefenin birbirinden farklı olduğunu kabul eden yaklaşımlar yaygınlaşmaya başlamışsa
da, bağımsız bir sosyal bilim anlayışı kabul görmemiştir. Soysal bilimlerin ortaya çıkması ve bilginin disiplinlere
ayrılması süreci için ondokuzuncu yüzyılı beklemek gerekmiştir. Sosyal bilimlerin ilk zamanlarında nesnel bilgiye
nasıl ulaşılacağının bilinmemesi; ancak toplumsal gerçeklik hakkında ampirik bulgulara dayalı nesnel bilgi edinme
gayreti birçok konu ve disiplin adını öne çıkarmıştır. 1900 yılların başına gelindiğinde ise beş sosyal bilim dalında
görüş birliğine varılmıştır:Tarih,iktisat, antropoloji, siyaset bilimi ve sosyoloji. Bu listeye bir de daha sonradan
Oryantalizm eklenmiştir. 1850 ile 1945 yılları arasında ise ayrı bir bilgi alanı oluşturdukları kabul edilen bir dizi
disiplin ortaya çıktı. Bu bağlamda tarihçiler ulusu (siyasal sınırları),iktisatçılar ulusal ekonomiyi, siyaset bilimciler
siyasal sistemi, antropologlar kurulanmodern dünya sisteminde Avrupa dışı halkları, sosyologlar toplumu ve
oryantalistlerdoğuyu inceleyeceklerdi (Gülbenkian Komisyonu, 1996:18-35). Sosyal bilimler, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ve günümüzde ayrım çizgileri yöntem bağlamında ve gittikçe yoğunlaşarak tartışılmaya başlanmıştır.
Sosyal bilim tartışmalarının çeşitliliğini yansıtan “Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi
(CUDES)”, ilk olarak 2010 yılında Londra’da Westminster Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Opava Silesian
Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmiştir. “Küreselleşme, Din ve Kalkınma” temasıyla düzenlenen konferansta sunulan
bildiriler IJOPEC tarafında bir seçki kitap olarak yayınlanmıştır.
CUDES, 2011 yılında Karvina’daSilesianÜniversitesi’nde ve 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde “Research
Method Social Sciences” temasıyla sosyal bilimlerde yöntem tartışmalarının gerçekleştirildiği atölye çalışmaları ile
devam etmiştir. 2015 yılında Kocaeli ve Westminster Üniversitelerinin işbirliği ile Kocaeli’nde“V.Sosyal Bilimlerde
Güncel Tartışmalar” atölyesi gerçekleştirilmiştir.
İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Finans, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Hukuk, Toplumsal Cinsiyet,
Çalışma Ekonomisi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Turizm, Kalkınma ve Halkla İlişkiler alanında araştırmaların
sunulduğu VI.Cudes, 2017 yılında Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşmiştir. Westminster Üniversitesi(UK), Belgrad
Üniversitesi ve IJOPECyayıncılığın birlikte düzenlediği kongrede sunulan bildiriler 13 kitap seçkisinde toplanmış
ve e-kitap olarak yayınlanmıştır.
CUDES 2018, Nisan ayında Westminster Üniversitesi’nden (İngiltere), Harran Üniversitesi (Türkiye), VUZF
Üniversitesi (Bulgaristan) ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. 2017 yılındaki
disiplinlerinin yanında Kent, Çevre, Arkeoloji, Sürdürülebilir Kalkınma, Tarih ve Medya alanlarındaki çalışmaların
da tartışıldığı kongrenin bildirileri 16 kitap seçkisi halinde IJOPEC tarafından e-kitap olarak yayınlanmıştır.
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ÖNSÖZ

Sosyal bilimlerin 30 farklı bilim alanından ve yüzlerce alt alandan gelmiş olan bildirilerin sunulduğu VIII. CUDES
ise 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Altınbaş Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Sosyal bilimciler için,
sosyal bilimlerde güncel tartışmaları yapabilecekleri ve sosyal bilimciler arasında disiplinler arası çalışmaları teşvik
edecek alternatif bir platform oluşturma ve özellikle genç araştırmacıların fikirlerini ve bulgularını paylaşabilecekleri
alternatif bir zemin yaratma amacına odaklanan Kongre, Altınbaş Üniversitesi, Westminster Üniversitesi, Belgrad
Üniversitesi, VUZF Üniversitesi, IJOPEC ve Turkish Studies Journal katkıları ile düzenlenmiştir.
Kongrede sunulan seçilmiş bildirileri içeren bu kitapta; Psikolojiden, Alman Edebiyatına, Çevre Politikasından
Finansa, I tisat Politikalarından Kamu Yönetimine, Kalkınmadan Sinemaya uzanan geniş bir alandan çeşitli
kuramsal ve ampirik çalışmalara yer verilmektedir.
Ekim 2018
Nihal Şirin Pınarcıoğlu
Ayşegül Kanbak
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EXPLORATION OF THE CONNECTIONS BETWEEN
SELF-COMPASSION AND SUB-DIMENSIONS TO
WELL-BEING IN MENTAL HEALTH CANDIDATES

Zeynep Aydın Sünbül1

Abstract
The purpose of this study was to examine how self-compassion and sub-dimensions correlate to well-being in
mental health students. Participants of the study were 258 undergraduate students (186 female, 72 male) attending
to psychological counselling and psychology programs. Self-Compassion Scale (Neff, 2003) and PERMA- Profiler
(Butler and Kern, 2015) were used to collect data. Results showed that a positive correlation exists between wellbeing scores and self-compassion dimensions of self-kindness (r=47, p<.001), common humanity (r=35, p<.001)
and mindfulness (r=35, p<.001). As well, well-being was also found to be negatively correlated to self-judgment
(r=-33, p<.001), isolation (r=-37, p<.001) and over-identification (r=-26, p<.001) dimensions of self-compassion.
In addition, overall self-compassion also showed significantly positive connections to well-being (r=46, p<.001).
Keywords: Self-compassion • Well-being • Mental health candidates

Introduction
Counseling profession is highly open to burnout (Maslach, 1978), compassion fatigue and psychological distress
(Baker, 2003) compared to many other professions. According to Christopher and Maris (2010) these negative
experiences as related to being a therapist don’t always hit the active professionals but also the candidate therapists
studying in these areas. As a well-known fact, counselor well-being is a vital personal and professional responsibility
as well as an ethical requirement. In other words, counselors are personally and professionally responsible for
promoting their own well-being and self-care in order to cope with the stressful pathways of their professional life
(Nelson, Hall, Anderson, Birtles and Hemming, 2018). However, only a few of the counselor training programs
cultivate self-care and well-being strategies to the students or novice counselors (Christopher and Maris, 2010).
In this picture, caring for the self and management of personal and professional stress are regarded to be in the
service and responsibility of students and professionals in this field.
Among many other possible self-care attitudes and processes that counselors may engage in, self-compassion can
also be regarded as a healing practice providing well-being to the therapists (Nelson, Hall, Anderson, Birtles and
Hemming, 2018). In other words, counselors who are expected to show compassion, kindness and care for their
clients, are also anticipated to direct the same compassion toward themselves. Such aforesaid compassion is an
exclusive construct brought out by Buddhism psychology and literally implies “to suffer with”. More broadly,
compassion is having an awareness and a kind attitude for the challenging pathways of living. A caring and kind
1 Istanbul Medipol University, Address: İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi
No 40/16 34815 Beykoz, İstanbul, Phone: +90 507 141 8464, e-mail-zsunbul@medipol.edu.tr
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view toward suffering is a double layered process as embedded in Buddhism writings: a compassionate alliance
to the self and also compassion for others. Given the two-dimensional structure of self-compassion, it is always
a highlighted point that people who don’t have a concerned and gentle attachment to their own suffering would
probably have a shallow compassion toward other people (Neff & Dahm, 2015). So, the essential of holding
compassion for the surrounding is firstly showing compassion to the self that is also a very notable implication
for counseling profession.
In an extensive conceptualization of self-compassion, Neff (2012) defined self-compassion as “…being warm and
understanding toward ourselves when we suffer, fail, or feel inadequate, rather than flagellating ourselves with
self-criticism” (p. 2). To put this definition in another way, pains and setbacks are natural parts of living and
individuals who have compassion for their self, meet such challenging experiences with a gentle and agreeable
attitude rather than having a firm and judgmental stance. In this framework, self-compassion was tentatively subcategorized through the following psychological constructs: self-kindness versus self-judgment, common humanity
versus isolation and mindfulness versus over-identification during the harsh times in the life. The self-kindness
of self-compassion implies getting a genuine and kind standing in challenging periods; common-humanity refers
to an acceptance that life isn’t an excellent entity and everybody suffers from such hurtful experiences and lastly
mindfulness part of self-compassion is a unique non-judgmental awareness and approval for the agonizing senses,
cognitions and experiences of the self (Germer & Neff, 2013).
There are many studies focusing on the role of self-compassion in various psychological processes like mental
health, depression, anxiety and stress (MacBeth and Gumley, 2012), anxiety and psychological well-being (Neff,
Kirkpatrick and Rude, 2007) and affective and cognitive responses to unfavorable circumstances (Leary, Tate, Allen,
Adams and Hancock, 2007). However, only a few studies examined the therapeutic effects of self-compassion for
counselors and students in these programs. In one such a study, the links between mindfulness, self-compassion,
counselor characteristics and session variables were examined in 59 client-counselor trainee pairs. The results of
the study showed that mindfulness and self-compassion were correlated to lower experiential avoidance and more
session depth mentioned by counselor trainees. In addition, self-compassion was also found to have positive
links to the tolerance for ambiguity (Fulton, 2016). At a review study, Voon, Lau and Leong (2017) highlighted
self-compassion as a therapeutic factor for counselor well-being by generally referring to the theoretical as well as
scientific studies on this topic.
Based on all, the aim of the current study is to examine the associations between self-compassion and compassion
related factors of self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness, over-identification and wellbeing in counseling students. Based on the theoretical frameworks and logical inferences, self-compassion, self-kindness,
common humanity and mindfulness were hypothesized to be positive correlates of well-being while self-judgment,
isolation and over-identification as the negative correlates for the wellness levels of mental health candidates.

Method
Participants
The participants of the study were 258 (186 female, 72 male) psychological counselling and psychology students.
The average age of the participants was 20.37 (SD=1.47). In order select the sample, convenient procedures were
followed (Fraenkel, Wallen and Hyun, 2011).
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Instruments
Self-Compassion Scale (Neff, 2003) is 26-item measure assessing compassion through the following six dimensions:
self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness and over-identification. The Cronbach alpha
for the scale was .93 indicating a near perfect internal consistency. In the Turkish adaptation of SCS, the Cronbach
alpha levels for the sub-scales were .77 for self-kindness, .77 for self-judgment, .72 for common humanity, .80 for
isolation, .74 for mindfulness and .74 for over-identification (Akın, Akın and Abacı, 2007).
PERMA- Profiler (Butler and Kern, 2015) is a multi-dimensional scale measuring well-being through positive
feelings, engagement, relationships, meaning and accomplishment domains based on the well-being theory of
Seligman. The instrument has 23 items along with 15 items measuring five dimensions of well-being and eight
filler items. The internal consistency value of Cronbach alpha changes between .92 and .95 for the sub-dimensions.
In the Turkish adaptation of Perma-Profiler, Cronbach alpha value was .91; while test-retest value was .83 for the
overall scale (Demirci, Ekşi, Dinçer and Kardaş; 2017).

Results
In the first part of data analysis, the raw data was screened and cleaned. Then, a Pearson product-moment correlation
analysis was conducted to examine the relationships between self-compassion, self-kindness, self-judgment, common
humanity, isolation, mindfulness, over-identification and well-being through SPSS 20 statistical package program
(IBM, 2011). Results for the correlation analysis is presented in Table 1.
Table 1 Means, Standard Deviations and Inter-correlations for the Variables
Variable
1. Self-compassion
2. Self-kindness
3. Self-judgment
4. Common humanity
5. Isolation
6. Mindfulness
7. Over-identification
8. Well-being

M

SD

1

2

3

4

5

6

7

8

68.72
15.15
13.49
12.71
11.55
12.70
11.81
103.07

16.28
3.68
4.39
3.11,3.56
2.85
3.67
17.69

.75
-.82
.63
-.84
.78
-.77
.46

-.40
.64
-.42
.73
-.32
.48

-.31
.76
-.43
.69
-.33

-.33
.56
-.19
.35

-.48
.75
-.38

-.48
.35

-.26

-

Note. N = 258; All p values are significant at ***p < .001.

As presented in Table 1, well-being scores of the participants are positively correlated to the self-compassion
components of self-kindness (r=.48, ***p < .001), common humanity (r=.35, ***p < .001) and mindfulness (r=.35,
***p < .001). As expected, the relations between well-being scores and self-judgment (r=-.33, ***p < .001), isolation
(r=-.38, ***p < .001) and over-identification (r=-.26, ***p < .001) were found negatively significant. The total
self-compassion scores were also found to be positively correlated to well-being (r=.46, ***p < .001).

9

EXPLORATION OF THE CONNECTIONS BETWEEN SELF-COMPASSION AND SUB-DIMENSIONS TO
WELL-BEING IN MENTAL HEALTH CANDIDATES
Zeynep Aydın Sünbül

Discussion
The aim of the current study was to investigate the associations between self-compassion and theoretically proposed
self-compassion dimensions along with the well-being in students studying in mental health departments. The
results tentatively yielded that self-compassion along with the sub-constructs are essential ingredients for wellness of
counselling students. More specifically, overall self-compassion, self-kindness, common humanity and mindfulness
emerged as the positively related attributes of well-being while self-judgment, isolation and over-identification were
found to be negatively correlated factors of wellness.
As discussed earlier, self-compassion carries the individuals to a different realm in that they approach their suffering
and negative experiences through a specific way of awareness, kindness and empathy. Such accepting, kind, aware
and balanced attitude toward painful part of the living is assumed to free individuals from the burdens of suffering
and lead a full life (Germer & Neff, 2013). Rather than to be harsh and judgmental with the catastrophic and
stressful nature of living, a compassionate view of the self and hence for others can be regarded as a skill that not
only counselors or other professional groups but also all individuals may easily reach to free from the burdens and
restraints of their stressful personal, professional and social pathways.
Turning back to the counseling profession, counselors are professionally and personally assumed to have a genuine
compassion and kindness to their clients. As self-compassion literature argues, for individuals to show compassion
toward other people, they should firstly orient such compassion to their private experiences and inner-self (Neff
& Dahm, 2015). Thus, the result that self-compassion is a precursor of well-being in mental health students
arose in this study could be accepted along with two different implications. First, as a professional requirement,
counselor self-compassion can be regarded as an essential prerequisite of the compassion and care they show for
the clients. Secondly, as a personal effort, counselors’ self-compassion and related skills can be proposed as crucial
care mechanisms over their personal well-being. Thus, the undergraduate programs and interventions aim at
counsellor well-being can be organized around understanding such healing factors as self-compassion and related
processes for this specific group of professionals.
The study has certain limitations that future studies are advised to regard while making references to the overall
results presented. First, preference of convenient sampling method over random sampling may lead to the different
conclusions other than this study. Second, the study was designed as a descriptive correlational study in that a basic
correlation analysis was conducted to examine the relations between self-compassion and inclusive components to
well-being in mental health program students. However, more predictive or complex structural models can also
be designed to profoundly understand these associations along with various related factors. Lastly, the participants
of this study were selected within the counseling and psychology students attending to a private university. Yet,
similar studies with a larger and representative sample from different units of the population would create diverse
and more generalizable results than this study.
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SAFİYE CAN’IN KINDER DER VERLORENEN
GESELLSCHAFT ADLI ESERİNDE ŞİİRSEL TUTUM1

Doç. Dr. Umut BALCI2

Özet
Safiye Can’ın Kinder der verlorenen Gesellschaft adlı şiir kitabı 2017’da yayınlanmış ve kısa sürede sanat ve edebiyat
çevrelerinin ilgisini çekmiştir. Daha önce de yayınlamış olduğu üç şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan
Can, yayınlanan bu son şiir kitabıyla hem Almanya’da hem de diğer ülkelerde sık okunan popüler şairlerden biri
konumuna geçmiştir. Çalışmamıza ilham veren bu bilgiler ışığında çalışmamızın çıkış noktasını Safiye Can’ın Kinder
der verlorenen Gesellschaft adlı şiir kitabında yer alan şiirlerin biçim ve içerik analizinden yola çıkarak Can’ın şiirsel
tutumunu irdelemektedir. Bundan dolayı çalışmamızda Can’ın şiirleri tür açısından (klasik, kolaj, destansı, kısa ve
somut şiirler) ve biçemsel açıdan (stilistik özellikler) ele alınmıştır. Böylelikle yazarın şiirsel yaklaşımı ve edebiyat
çevrelerinin yoğun ilgisini çekme sebepleri ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Safiye Can, Göçmen Edebiyatı, Biçem Analizi

Giriş
Almanya’ya işçi göçü 1955 yılında başlamış (Yano, 2007; Kocadoru, 1997), göçün siyasi, toplumsal etkisi yaklaşık 65
yıllık süreçte ciddi değişimlere uğramıştır. Göçün ilk yıllarında geçici işçi statüsüyle Almanya’ya gidenler, sonradan
Almanya’da kalıcı olmuş, kalıcı olmanın yanı sıra, Türkiye’de kalan eş, dost, akrabalarını da çeşitli gerekçelerle
Almanya’ya götürmüşlerdir. Dolayısıyla Almanya’da günümüze kadar süregelen bir göçmen ve çokkültürlülük
olgusunun yerleşmesini sağlamışlardır.
Bu çalışmada, yukarıdaki bilgilerden hareketle göçün edebiyata yansımaları göçmen yazar Safiye Can’ın Kinder der
verlorenen Gesellschaft adlı kitabında yer alan şiirleri bağlamında analiz edilmiştir. Almanya’nın Offenbach kentinde
doğan Çerkez asıllı Safiye Can kendine has anlatım özellikleri, edebi faaliyetleri ve göçmen edebiyatının üç kuşağını
harmanlayan konu seçkisi nedeniyle neredeyse her kültürden okurların ve edebiyatçıların ilgisini çekmiştir. Aldığı
edebiyat ödülleri ve eserlerinin sürekli olarak yeni baskı yapması eserlerinin kalitesini gözler önüne sermiştir.
Goethe Üniversitesi’nde felsefe ve hukuk eğitimi gören Can, yüksek lisansını da Nietzsche’nin Böyle Buyurdu
Zerdüşt adlı eseri üzerine yazdığı çalışmayla tamamlamıştır. Aynı üniversitede ikinci lisans eğitimine başlamış ve
halen Germanistik ve Kültür Tarihi okumaya devam etmektedir. Avrupalı Türk Yazarlar Birliği (ATYG) üyesi
olan Can’ın çeşitli edebiyat ödülleri de vardır. Göçmen bir yazar olmasından dolayı Can’ın eserlerinde göçmenlik
olgusuna sıkça rastlanır. Şiirleri Almanya’da kurmuş olduğu düzen ve yaşam tarzını yansıtırken, diğer taraftan bir
gözü sürekli olarak memleketine odaklanmıştır. Uzaklardan (die Ferne) memleketini sürekli gözlemleyen, memleket
hasretini, köklerinden ayrı olmanın hüznünü şiirleriyle okurlarına aktarmıştır. Can’ın Rose & Nachtigall (2014),
Diese Haltestelle hab ich mir gemacht (2015), Weniger ist Nichts (2015) ve Kinder der verlorenen Gesellschaft (2017)
olmak üzere dört adet şiir kitabı mevcuttur.
1 Bu bildiri Doç. Dr. Umut BALCI’nın SAFİYE CAN’DA POETİK YAKLAŞIMLAR konulu kitap projesinden derlenerek
oluşturulmuştur.
2 Batman Üniversitesi / balci_u@yahoo.de
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Kinder der verlorenen Gesellschaft
Safiye Can’ın Kinder der verlorenen Gesellschaft başlıklı şiir kitabı 2017 yılında Wallstein Verlag tarafından yayınlanmış
ve içerdiği formal özellikler sayesinde klasik şiir kitaplarının dışına çıkmıştır. Kitapta yer alan resimler, görsel ve
somut şiirler, aforizmalar ve kolajlarıyla kendine has bir yapı oluşturmuştur. Eser ayrıca tasarım özellikleri açısından
da ön plana çıkmıştır.
Kinder der verlorenen Gesellschaft adlı şiir kitabı altı bölümden oluşmakta ve yazar kitabın her bölümünü farklı
bir başlıkla adlandırmıştır. İlgili adlandırmaların, bulundukları bölümlerde yer alan şiirlerin içerikleriyle doğrudan
ilşikili olduğu da araştırmalarımız sonucunda tespit edilmiştir. Şiir kitabının ilgi çeken yönlerinden ilki içerdiği
resimlerdir. Bazı şairler şiirlerini ek görsellerle şekillendirme yolunu seçer. Şairler bu tercihi genellikle şiirlerini
betimsel açıdan bir üst noktaya taşımak veya resmi daha açıklayıcı bir duruma getirmek için kullanırlar. Bu tarz
bir yaklaşım bazı araştırmacılar tarafından şiire gölge düşüren bir etmen olarak görülürken, bazı araştırmacılar
ise bunu olumlu karşılamaktadır (Özgül, 1997; Tuğluk, 2009; Geçgel, 2007). Günümüz okur kitlesi sözcüklerle
görselleştirilen şiirlerin yanı sıra resimlerle görselleştirilen şiirlere de ilgi göstermektedir, hatta resimlerle görselleştirilenler
daha çekici kabul edilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gerek önemli husus şudur: Şair, şiirlerini desteklemek
amacıyla kullanacağı resimleri sayfanın ilgili yerlerine, anlatımı ve akıcılığı bozmayacak bir şekilde monte etmelidir.
Bu durum şiirin kabuledilebilirlik (Akzeptabilität) durumunu güçlendirmektedir. Safiye Can’ın kullandığı resimler
yukarıda açıkladığımız hususlardan biraz farklı bir yapıya sahiptir. Can, resimlerini şiirlerin bulunduğu sayfaya
değil, bölüm başlıklarının bulunduğu sayfaya monte etmiştir. Resimler de genellikle ilgili bölümde işlenen konuyla
bağlantılıdır. Dolayısıyla resimler, bulunduğu bölümü bir bütün olarak özetleyen görseller vazifesi üstlenmiştir.
Somut şiirler ise Safiye Can’ın büyük bir ciddiyet ve önemle kaleme aldığı şiir gurubunu oluşturmaktadır. Eski
Yunan, Helen Döneminden Orta Çağ ve günümüze kadar uzanan uzun bir periyodun ürünü olan somut şiirler
bir akım olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü Bense ve Heissenbüttel’in 1950lere denk
gelen ve Somut Şiirin kuramı olarak kabul edilen çalışmaları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu kuramsal çalışmalara
Gömringer’in çalışmalarını da dahil edersek, somut şiir akımı için 1950lerde başlayıp yaklaşık 20 yıl süren bir
edebi akım olarak karşımıza çıkar (Bkz. Adler, 1987; Bense, 1960). Can’ın somut şiirleri de açıkladığımız bu teorik
bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Kitapta yer alan ilk görsel şiir örneği Der Garten (S.9)3, görsel olarak sözcüklerle ağaç
resmi çizmektedir. Dolayısıyla okurun ilk yorumlaması ağaç görselinden yola çıkarak doğa, manzara gibi somut
yorumlamalar ile yalnızlık, hüzün gibi soyut yorumlamalar olacaktır. Sözcüklerden yola çıkarak yapılan içerik analizi
ise aslında şiirin soyut yorumlamaya uygun bir içerik örgüsüne sahip olduğu fark edilecektir. Integration (S.12)
başlığını taşıyan şiirde de göze çarpan ilk tutum görselliktir. Görsel ters dönmüş bir Ş harfi veya tırmanıcıların
kullandığı bağlantı çengeli olarak yorumlanabilir. Her iki durumda da içerik ile şekil arasında sağlam bir bağlantı
kurmak zorlaşmaktadır, yani içerik ile form arasında zorlama bir bağlantı kurulabilmektedir.
Can’ın Kinder der verlorenen Gesellschaft adlı şiir kitabında öne çıkan diğer bir yaklaşım da kolajlardır. Kitabın
Azurblauer Aufbruch başlıklı bölümünde altı adet kolaj şiir yer almaktadır. Kolaj şiirler postmodern yaklaşımın edebi
ürünleri arasında yer almaktadır. Aktulum (2008:6) kolajı, ayrışık unsurların aynı yüzey üze- rinde yan yana getirilmesi
olarak tanımlamaktadır. Kaplanoğlu ise (2010:97) elde bulunan her tür basılı, çizili ya da fotoğrafik malzemenin,
bir yüzey üzerine (veya üç boyutlu bir şekilde) yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasını kolaj olarak
görmektedir. Bu yaklaşımla yüzey üstünde mozaik bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Kaplanoğlu (2010:103) kolajı,
3 Çalışmamızda yer alan tüm şiir alıntıları Safiye Can: Kinder der verlorenen Gesellschaft. Gössen Wahn Verlag, 2017 künyeli eserden
yapılmıştır.
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malzemesi ne olursa olsun, izleyicide gerçeklik duygusunu oluşturmak için yansımacı bir anlayışla, dış gerçekliği
iç gerçeklikle bağdaştırarak kurmaca gerçekliği oluşturan bir sanat yaklaşımı olarak görmektedir. Ayrıca kolaj,
geleneksel ifade araçlarının önünü açan, yüzey mantığında devrim yaratan sanatsal ifade araçlarının bakış açılarını
değiştiren ve en önemlisi, sanatçıların ifade özgürlüğünü arttıran bir yaklaşım olup, bu yaklaşım kübistler tarafından
ortaya çıkarılmıştır (Kaplanoğlu, 2010:97). Safiye Can’ın incelediğimiz eserinde yer alan kolaj şiirler yukarıda dile
getirdiğimiz yöntemler bağlamında oluşturulmuştur. Can şiirlerini oluştururken kes-yapıştır yöntemini kullanmış,
gazete, dergi gibi farklı kaynaklardan topladığı parçacıkları sayfa yüzeyine sistematik bir şekilde yerleştirmiştir.
Yerleştirme sonucu bir bütünlük ortaya çıkmış ve şiirlerinin içeriği ortaya çıkmıştır. Safiye Can kolaj şiirleri iki sayfa
üzerine oturtmuş, sayfanın bir yüzünde kolaj şiirler, diğer yüzünde ise kolaj şiirin normal yazılı hali yer almıştır.
Bu yaklaşım ile yazar, aslında okura yardımcı olmaktadır. Kolaj şiiri anlamak ve şekilleri çözmekte zorlanan okur,
normal metni okuyup bağlamı daha rahat kavrayabilmektedir.
İncelenen kitapta Can’ın pek çok konuya yer verdiği, dolayısıyla konu seçkisinin genş olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda Can’ın konu seçkisinin zenginliği net bir şekilde görülmektedir:
Konu

Konunun işlendiği şiir

Yalnızlık

Der Garten (S.9)
Was sich in der Psyche verhakt (S.38)
Zetermordio (S.14)

Memleket hasreti

Möglicherweise ganz und gar (S.10)

Entegrasyon

Integration (S.12)

Göçmenlik

Der Ringelrauch einer Zigarette (S.39)

Arkadaşlık

Aus dem Boden schießen Bäume (S.35)

Irkçılık

Solingen (S.13)

Siyaset

Stell dir vor (S.55)

Aşk

Vor der Welt (S.16)
Nicht da (S.21)
Der Fluch (S.22)
Warmes im Bauch (S.26)
Ich wundere mich (S.27)
Einhundertmetergroß (S.28)
Normal (S.30)
Mirakel (S.31)
Diese Wege würden viel berichten (S.37)

Mutluluk

Du weißt nicht, dass… (S.24)

Sanat

Deine Archäologenhände (S.34)
Vom Himmel ragt Efeu (S.36)
Löse dich (S.42)
Du kannst alles selbst (S.49)
Draußen mit Kompass (S.51)
Wohin mit dem Igel (S.62)
Mein Element (S.70)

Çevre

Masterplan (S.47)
Azurblauer Aufbruch (S.53)
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Can’ın şiirlerinde yer alan stilistik yaklaşımlar da yazara özgünlük katmaktadır. Örneğin şiirleri imgelem açısından
okurun zihninde çeşitli resimler oluşturmaktadır:
Vielleicht ist Heimat
die Wurzel aus Acht oder ein rüsseliges Ding mit Zimt
obendrauf ist ein Chamäleon, das sich angleicht.
Vielleicht aber ist sie Frau Grün
vom Erdgeschoß, die über alle schimpft vielleicht (S.11)
Yukarıdaki şiirde Can sözcüklerden yola çıkarak bir betimleme yapmıştır, ama şiirin imgelemi yapılan betimlemeden
öte, okurun kafasında canlanan görüntüdür. Alıntılanan şiir okurda gurbette cereyan eden bir kent hayatından kısa
bir görüntü resmetmektedir. Benzer bir imgelem ise Solingen adlı şiirde ortaya çıkamkatadır;
Wann immer ich Solingen höre
brennt ein Haus vor meinen Augen. (S.13)
Solingen adlı şiir çok kısa olmasına rağmen okurun zihninde yanan bir ev canlandırmaktadır. Ortaya çıkan imge
hoşgörü ve birarada yaşama imkânını yok eden ırkçı yaklaşımların bıraktığı hüzünlü bir fotoğraftır.
Hitap söylemi şairin şiirlerinde doğal, rahat ve içten bir aktarımla duygularını ifade etmesi, karşısındakiyle sohbet
ediyormuşçasına bir dil ortaya çıkarmasıdır. Can’ın şiirlerinde hitap söylemi arasıra ortaya okurun sık karşılaştığı
bir durumdur, örneğin;
Heimlich habe ich auf dich gewartet
vergebens gehofft.
Wie tötet man eine Liebe,
ich weiß es nicht
bevor es einen selbst tötet. (S.22)
Ölüm motifinin yoğun bir şekilde hissedildiği yukarıdaki şiirde şair sevgiliye sitemlerini aktarmaktadır. Gizlice
seviliyi sevdiğini ve onu beklediğini aktaran şair, şiirin ilk mısrasında dich (seni) ifadesini kullanarak sevgiliye
doğrudan hitap etmektedir.
Şairin şiirlerinde özne+nesne+yüklem şeklindeki söz diziminden uzaklaşıp tamamlanmamış kısa cümlelerle mısralar
oluşturması yoluyla elde edilen eksiltili cümle kullanımı hem anlatımın vurgusunu arttırır, hem de şiir diline
estetik bir boyut yükler. Can’ın şiirleri incelendiğinde kısmen de olsa eksiltili anlatıma başvurduğunu söyleyebiliriz.
Örnek verecek olursak;
Im Fernsehen Schreckensbilder
mir ist so kaltkaltkalt (S.21)
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Alıntılan mısraların ilkinde şair yüklem kullanmamıştır. Televizyonlarda korkunç sahneler olarak Türkçeye
çevirebileceğimiz mısrada var, gösterilmektedir, yer almaktadır şeklinde fiil kullanımından sakınılmış, böylece şiirin
vurgusu arttırılmıştır. Kısa anlatım yaklaşımının eksiltili cümle kullanımı ile karıştırılmaması gerekmektedir.
Eksiltili cümlede yüklem kullanımından kaçınılır. Kısa anlatımda ise şiir bir veya iki mısradan oluşur, yanı çok
kısadır, ama anlam yüklüdür. Safiye Can’ın şiirlerinden örnek verecek olursak;
Wann immer ich Solingen höre
brennt ein Haus vor meinen Augen. (S.13)
Safiye Can’ın Solingen 1993 adlı kısa şiiri kısa anlatımın tipik örneklerindendir. Çünkü Can’ın bu şiiri sadece iki
mısradan oluşmaktadır, fakat kısalığına rağmen derin yapısı (Tiefenstruktur) çok etkileyicidir. Sadece iki mısrayla
Can, ırkçı yaklaşımların insanların yüreklerinde hiçbir zaman silinemeyecek derin acılara ve yaralara neden olduklarını
hüzünlü bir şekilde aktarmıştır. Bu aktarımla okuru ırkçı yaklaşımlar konusunda bilinçlendirmeye çalışan Can,
şiirde dolaylı yollarla kültürlerarası hoşgörü, sevgi ve saygı vurgusu yapmıştır.
Şiirde kullanılan sözcüğün temel ve yan anlamları dışında zihnimizde çağrıştırdığı anlama göndergesel anlam
diyoruz (Aksan, 1999:78). Sözcüğe göndergesel anlam yüklemek, onu şiirinde kullanan şairin ustalığıyla doğru
orantılıdır. Örneğin Safiye Can’ın pek çok şiirinde göndergesel anlamlarla karşılaşmaktayız:
Ich sprach in jeden Garten hinein
aus jedem hörte ich mich selbst heraus. (S.9)
Kinder der verlorenen Gesellschaft adlı şiir kitabının öne çıkan somut şiirlerinden biri olan Der Garten adlı şiirde
kullanılan Garten (bahçe) sözcüğüne temel ve yan anlamları dışında bir anlam yüklenmiş ve toplum olarak verilmiştir.
Bahçede (toplum içinde) kendini anlatamayan, bahçenin içinde sesinin duyulmama- sından dolayı yalnızlaşan bir
insan anlatılmaktadır bu şiirde. Bu bağlamda Garten ifadesi göndergesel anlam taşımaktadır. Aşağada yer alan şiirde
ise altı çizili sözcük olan Ferne (uzaklık) ifadesiyle memleket kast edilmektedir. Yazar, şiirinde doğrudan memleket
sözcüğünü kullanmak yerine Ferne (uzaklık) sözcüğünü kullanmış, bu sözcüğe de göndergesel bir anlam yüklemiştir.
um zu schaun, bloß um zu schaun ein bißchen
ob dort in der Ferne auch Blumen blühn weiterhin. (S.16)
Şiirde özel isim kullanımına aslında yukarıda açıkladığımız göndergesel anlamı ortaya çıkarmak amacıyla gidilir.
Çünkü özel isimler, tarihte edindikleri yer ve önem bağlamında okurun kafasında çeşitli çağrışımların ortaya çıkmasına
yardımcı olurlar. Özel isimler kişi ismi de, mekan ismi de olabilmektedir. Aksan (1999:102), özel adların insanlar
için kişisel, özel ve genel olmak üzere iki türden tasarım ve duygu taşıyabileceğini, şairlerin de zaman zaman özel
adların bu yönünden yararlanma yoluna gittiklerini ifade etmiştir. Can, şiirlerinde özel isimlere yer vermiştir, örneğin:
Vielleicht ist Heimat eine Zeile Kurt Cobain
ein Vers Attilâ Ilhan (S.10)
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Safiye Can’ın şiirlerinde Attila İlhan ismi iki farklı yerde geçmektedir. Şiirlerinin ritmik çekiciliği, ele aldığı kendine
has sözcük ve konu tercihi ile söz sanatlarının neredeyse hepsini işlemesi (özellikle alışılmamış bağdaştırmalar ve
sapmalar) sebebiyle Attila İlhan Türk edebiyatının sevilen ve en çok okunan şairlerinden bir tanesidir. Can’ın
şiirlerinde Attila İlhan’a yer verimesi onun bu yönüne vurgu yapmak ve okuru bu şaire yönlendirmek amacıyla
başvurulan bir anlatım tekniğidir. Kinder der verlorenen Gesellschaft adlı eseri oluşturan şiirlerin bazılarında OxfordEngland (S.24), Sachen ve Godot (S.66), Pink Floyd (S. 85), Adam ve Eva (S.87,) Berlin, Köln, Jena (S.42) gibi
özel isimlere de yer verilmiştir. Bu isimlere yer verilmesi şairin okurun dikkatini o noktalara çekmek istemesinden,
ayrıca bu noktaların şair açısından anlam taşımasından kaynaklanmaktadır.
Kavram karşıtlığı şiir dilinin sıkça başvurulan yaklaşımlarından bir tanesidir ve amaç okuru karşıtlık üzerinden
etkilemeye çalışmaktır (Özünlü, 1991:77). Ayrıca şiirde karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması kavramların
zihinde daha belirgin bir şekilde canlanmasını da sağlamaktadır.
ein Blick aus dem Fenster, schwarzweiß (S.10)
Yukarıdaki şiir örneğinde zıt anlamlı iki kavram (schwarz- weiß= siyah beyaz) bir arada kullanılmış ve mısrada
karşıtlık oluşturulmuştur.
Er schreit still
still aus dem Inneren (S.14)
Schreien (bağırmak) ve still (sessiz) ifadelerinin bir arada kullanıldığı yukarıdaki örnekte ise karşıtlık sözcük anlamı
üzerinden oluşturulmuştur. Sesin, çığlığı, bağırmanın olduğu yerde sessiz- liğin veya sessiz bir çığlığın olmayacağı
gerçeğine aykırı olan bu kullanım şiir dilinin tipik örneklerinden olup amaç şiirde vurguyu sağlamak ve anlamı
körüklemektir. Benzer bir kullanım da aşağıya alıntılanan şiirde görülmektedir. Bu şiirde de yazar komedi ve trajedi
gibi iki zıt sözcüğü aynı mısrada kullanıp vurguyu arttırma yoluna gitmiştir.
Überall spielt eine Komödie,
spielt eine Tragödie fließt in die Komödie
dazwischen geschieht die Vorbereitung. (S.84)
Şiir dilinde kullanılan benzetmeler bazen günlük hayatta sık karşılaştığımız kavramlar yoluyla, basit bir aktarımla
verilir, bazen de uzak çağrışımlar kurularak alışılmamış benzetmeler ortaya çıkarılır. Safiye Can’ın şiirlerinde her
iki benzetme türünü görmek mümkündür, örneğin;
ein fein besticktes Schicksal hauchfein
bestickt wie weiße Tischdecken (S.14)
Yukarıdaki şiir alıntısında Schicksal (kader) kavramı beyaza dokunan masa örtüsüne benzetilmektedir. Dolayısıyla
kader ile ince büyük bir hassasiyetle dokumadan geçirilen masa örtüsü arasında benzetme yoluna gidilmiştir.
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Aliterasyon modern şiirin uyağı olarak kabul edilir. Aynı mısra içinde benzer seslerin tekrarlanarak ortaya bir
müzikalite, yani tını ortaya çıkarılmasıdır (Bkz. Özünlü, 1982:36). Şiirlerin özellikle sözlü aktarımında kendini
hissettiren bu yaklaşım okurun okuduğu veya dinlediği şiirden daha fazla keyif almasını sağlar. Safiye Can’ın
neredeyse bütün şiirlerinde ses yenilemelerine rastlanmıştır. Birkaç örnek verecek olursak;
da alles andere absurd s
o dermaßen ab-solut ab-surd wäre. (S.16)
irgendwo rechts steht das (S.41)
Diese Sommersprossen, sage ich (S.63)
wachten heute auf und machten sich fertig
still sitzen sie
neben und hintereinander (S.65)
Beiläufig öffne ich die Ofentür und flüstere:
hallo? (S.67)
Kinder der verlorenen gesellschaft adlı şiir kitabından yapılan yukarıdaki beş alıntının hepsinde farklı seslerle
oluşturulan ses yenilemeleri söz konusudur. Örneğin ilk üç şiirde altları çizilen –s harfleri mısralara tını, yani
müzikalite katmaktadır. Bu da aynı seslerin tekrarlanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Diğer örneklerde ise –t,
-m ve –o harflerinin tekrarlandığı görülmektedir.
Sözcük tekrarlama, diğer adıyla yineleme, anlamı kuvvetlendirmek ve etkili kılmak için sözcükleri, söz öbeklerinin,
sözcük eklerinin ve bağlaçların tekrarlanmasıyla yapılan bir biçem yaklaşımıdır (Bkz. Aksöz, 2017:114). Yineleme
mısra başlarında yapılıyorsa önyineleme (Anapher), mısra sonlarında yapılıyorsa artyineleme (Epipher) olarak
adlandırılmaktadır. Yinelemenin hem mısra başında hem de sonunda kullanılması durumunda ise koşut yineleme
(Symploke) ortaya çıkmaktadır (Bkz. Aksöz, 2017:117):
wen immer ich küsse, dein Antlitz wen immer ich küsse
ists, als ob ich dich betrüge. (S.23)
Ist in der Beziehung eine Waffe im Spiel geht sie irgendwann los
du fällst und fällst und fällst und fällst. (S.79)
Er schreit still
still aus dem Inneren mit Kraft schreit er
aus dem Inneren schreit er
offenen Mundes schreit er (S.14)
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Yukarıdaki örneklerde cümle başında, sonunda ve her iki tarafta kullanılan tekrarlamalar söz konusudur. Bu da
yazarın tekrarlamalardan yola çıkarak elde edilen tonlama ve vurguya önem verdiğini ve şiirlerinin bu vesileyle
hoş bir tını kazandığını göstermektedir.

Sonuç
Can’ın 2017 yılında yayınlanan Kinder der verlorenen Gesellschaft başlıklı şiir kitabı Almanya’da son dönemlerde sıkça
konuşulan, gazete ve dergilere haber olan bir eserdir. Bu eserde yer alan şiirler göz önünde bulundurulduğunda,
yazarın kısmen kendi yaşantısına, ama ağırlıklı olarak topluma ciddi eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Can’ın
şiirlerini yapısal ve içerik özellikleri açısından değerlendirmek mümkündür. Yapısal açıdan değerlendirecek olursak,
Can klasik şiir, somut şiir, kolaj şiir, uzun (destansı) şiir, günlük kısa şiirler gibi çok çeşitli formatlarda şiir kaleme
almıştır. Bu çeşitlilik şairin sanatsal zenginliğini ve şiir türüne hakimiyetini ortaya koymaktadır. Memleket, aidiyet
duygusu, içsel çalkantılar gibi etmenler şiirlerin içeriğine sinmiştir. Bunların hepsinde, az veya çok, göçmenlik
sorunsalı empoze olmuştur. Göçmenliğin yanı sıra yalnızlık, aşk, mutluluk, ırkçılık gibi konulara da şiirlerinde yer
vermiştir. Şiirlerinin dili açık ve sadedir, fakat bu sadelik sanatsal ifadelere yer veren, bazen kolay anlaşılan bazen
okuru düşündüren bir özelliğe bürünmüştür. Şiirlerde kullanılan sözcükler etkileyici, okuru çeşitli düşüncelere
sevk eden büyülü sözcüklerdir. Bağlamdan kopuk bir sözcüğe rastlamak olanaksızdır. Şiirlerde geçen her sözcük
bir zincirin halkaları gibi anlamsal olarak diğer sözcüklerle bir bütünlük oluşturmaktadır. İmge, hitap söylemi,
eksiltili cümle, aliterasyon, kısa anlatım, göndergesel anlatım gibi pek çok söz sanatına da şiirlerinde rastlamak
mümkündür. Sonuç olarak, Can’ın şiirleri göçmenliği sanatla yoğuran ve okuru kültürlerarası yolculuğa çıkaran
zengin bir içeriğe sahiptir.
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REVISITING PURCHASING POWER PARITY FOR
EURASIAN COUNTRIES: A FOURIER APPROACH
Demet Yaman Songur, Mehmet Songur

Abstract
The aim of this study to examine the validity of Purchasing Power Parity (PPP) hypothesis for Eurasian Countries using
time series analysis methods. In this Study, the validity of the PPP hypothesis has been investigated relative PPP theory.
In this framework, the study used monthly data covering the period 1995:10-2017:12 for the 10 Eurasian countries
(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russian Federation, Ukraine and
Turkey). In this context, fourier unit root and fourier cointegration tests taking into smooth structural breaks were used
in the study. Findings show that the relative PPP hypothesis is valid in 7 Eurasian Countries (Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyz Republic, Moldova, Russian Federation, Ukraine and Turkey).
Key Words: Purchasing Power Parity, Eurasian Countries, Fourier Approach

Introduction
The Purchasing power parity (PPP) theory is one of the oldest theories based on long years. This theory was
developed by Cassel (1918). Purchasing Power Parity (PPP) is a theory of exchange rate determination. It asserts
(in the most common form) that the exchange rate change between two currencies over any period of time is
determined by the change in the two countries’ relative price levels. Because the theory singles out price level
changes as the overriding determinant of exchange rate movements it has also been called the “inflation theory
of exchange rates” (Dornbush, 1985: 1).
The basis for PPP theory is the “law of one price”. The law of one price (LOOP) states that identical goods,
once their national prices are expressed in a common currency, should sell for the same price across different
international locations (Sarno et al, 2004: 1). Therefore, the basic idea that PPP theory is based on is that arbitrage
in international commodity markets will eventually disappear. In this context, nominal exchange rate is expected
to be set at relative prices.
Ultimately for the PPP theory to be valid, the real exchange rate must return to a constant equilibrium value in the
long run. Unit root tests are used to analyze the validity of this situation. If the real exchange rate is not stationary,
the PPP theory is not valid. That is, the real exchange rate, which is around a fixed average, indicates that the
long-run equilibrium value is not far away. In this case the absolute PPP hypothesis will be valid. In addition, if
there is a long-run relationship between the nominal exchange rate and the relative prices, then the relative PPP
theory will apply. The cointegration tests are used to investigate the validity of this situation. if there is cointegration
relation between the nominal exchange rate and the relative prices, the relative PPP hypothesis is valid.
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Whenever new unit root and cointegration tests were developed, the number of studies on the validity of the PPP
theory increased. However, the use of long time series requires many factors to be taken into consideration. These
factors may be economic structures, technological transformation, productivity, transportation costs and trade
barriers. Apart from these, the features taken into account in the unit root and cointegration tests in econometric
estimates also have significant effects on the findings. In this framework, the formulation of structural breaks in
the economy in unit root and cointegration tests has gained great importance in the 2000s. Therefore, it became
common to use dummy variables to capture structural breaks in the PPP literature. In this case, structural breaks
were formulated as sharp and momentary movements. However, these structural shifts can be a smooth transitional
process rather than a sharp and momentary process. Structural shifts can be better captured using the Fourier
approach in cases where structural breaks and the characteristics of the data are unknown (Gallant, 1981; Gallant
and Souza 1991; Beckers et al, 2006). For this reason, unit root and cointegration tests based on the Fourier
approach have been used in this study.
There are many studies in the literature which empirically examine the validity of the PPP theory. A variety of unit
root and cointegration tests have been applied over developed countries (e.g. Kanas, 2006; Papell and Prodan 2006;
Kargbo, 2009; Chang et al, 2010; Chang et al, 2011), developing countries (e.g. Doğanlar et al, 2009; Bozoklu
and Yılancı, 2010; Su and Chang, 2011; Bahmani-Oskooee et al, 2013) and also Least Developed Countries (e.g.
Bahmani-Oskooee et al, 2017; Yılancı et al, 2018), albeit with conflicting results. In addition to these, there are
studies examining the validity of the PPP theory for the Eurasian countries (e.g. Doğanlar, 2006; Liew et al, 2010).
In the study, the validity of the PPP theory is being explored for selected 10 Eurasian Countries due to data
constraints. In this context, Fourier stationarity and cointegration techniques are used. To the best of our knowledge,
this is the first study to investigate the PPP theory with the Fourier stationarity and cointegration tests for the
Eurasian countries. This aspect of our work aims to fill an important gap in the literature. The set-up of this article
is as follows. In the following section, the econometric methodology used in this study will be explained. In the
third part, firstly, information about the data set will be given and then the empirical findings will be discussed.
In the fourth section, the results will be reviewed.

Econometric Methodology
The study utilized the Fourier Shin cointegration test proposed by Tsong et al (2016) to examine the validity of
the PPP theory in Eurasia countries. Variables used in the cointegration test must be integrated at the same level.
Therefore, the stationarity levels of the variables were investigated by Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
(FKPSS) unit root test first developed by Becker et al (2006). The FKPSS test takes into account not only sharp
structural changes but also smoot transition structural changes. In the second phase of the analysis, the FSHIN
cointegration test was used.

Data and Empirical Findings
In this study, we test the validity of the PPP hypothesis for 10 Eurasian countries over the period 1995M10–2017M12
using monthly data which were obtained from the International Financial Statistics (IFS) e-data library. The list
of countries includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russian
Federation, Ukraine and Turkey. To test the validity of PPP hypothesis, in this study is used model in equation (9):
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(9)

where

shows the log of the bilateral nominal exchange rate and

is the log of relative price ratio.

FKPSS test results are summarized in table 2. Accordingly, the
variable is not stationary at level in all countries
except Azerbaijan and Georgia. On the other hand, the
variable is not stationary at level in all countries. For
this reason, the FSHIN cointegration test was not conducted for Georgia and Azerbaijan. Therefore, it can be
assumed that the relative PPP theory for Azerbaijan and Georgia is not valid.
Tablo 2. Results of Fourier KPSS stationarity test.

Country

FREQ

Min SSR

FKPSS

Armenia

1

0.549

0.362

253.058*

Azerbaijan

2

1.440

0.286*

72.400*

Belarus

1

929.787

0.704

83.488*

Georgia

2

1.154

0.264*

69.923*

Kazakhstan

2

5.534

1.157

51.498*

Kyrgyz Republic

2

6.144

1.110

65.530*

Moldova

2

4.940

0.962

80.159*

Russian Federation

2

15.306

1.129

58.516*

Turkey

2

33.848

1.433

57.480*

Ukraine

1

18.459

0.763

49.628*

Country

FREQ

Min SSR

FKPSS

Armenia

1

0.113

0.734

166.555*

Azerbaijan

1

0.094

0.618

896.778*

Belarus

1

28.001

0.782

94.273*

Georgia

1

0.251

0.807

222.049*

Kazakhstan

1

0.860

0.813

182.523*

Kyrgyz Republic

1

1.359

0.763

127.331*

Moldova

1

1.660

0.812

162.425*

Russian Federation

1

3.850

0.798

126.042*

Turkey

1

9.690

0.810

113.905*

Ukraine

1

2.553

0.809

132.465*

Note: 5% critical values for the F-KPSS stationary test for frequencies 1 and 2 are 0.169 and 0.408. 5% critical
values for the are 4.651. (*) notation represents significance in 5%.
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The findings of the FSHIN cointegration test are summarized in Table 3. The findings of the FSHIN cointegration
test show that there is a cointegration relationship between
and
for 7 out of 8 countries; respectively,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz, Moldova, Russian Federation Turkey and Ukraine. According to the findings obtained
from the FSHIN test, for Armenia, there is a cointegration relation between the variables. however, according to
the F test, the trigonometric terms are not statistically significant. Therefore, the results of the SHIN cointegration
test for Armenia were looked at. The findings of the SHIN cointegration test show that there isn’t a cointegration
relationship between
and
for Armenia. In this context, findings show that the relative PPP hypothesis
is valid in 7 Eurasian Countries (Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russian Federation, Ukraine
and Turkey). On the other hand, the PPP Hypothesis does not apply in the other three countries (Armenia,
Azerbaijan and Georgia).
Tablo 3. Results of Fourier Shin cointegration tests.
Country

FREQ

Min SSR

Armenia

1

0.290

0.082*

0.383

1.772

Azerbaijan

-

-

-

-

-

Belarus

1

66.415

0.066*

Georgia

-

-

-

Kazakhstan

1

0.330

0.047*

73.667*

Kyrgyz Republic

1

0.247

0.040*

38.167*

Moldova

1

0.366

0.058*

24.285*

Russian Federation

1

0.541

0.079*

15.371*

Turkey

1

0.375

0.049*

56.271*

Ukraine

1

0.492

0.068*

8.001*

SHIN-test

FSHIN-test

11.604*
-

-

Note: 5% critical values for the Fourier Shin cointegration test for frequencies 1 are 0.124. 5% critical values for the
Shin cointegration test are 0.314. 5% critical values for the are 4.066. (*) notation represents significance in 5%.

Conclusions
This study examines the validity of relative PPP hypothesis over 10 Eurasian countries using monthly data
covering the period 1995M10-2017M12. In this context, analysis was performed with Fourier KPSS unit root
test and Fourier SHIN cointegration tests. Findings show that the relative PPP hypothesis is valid in 7 Eurasian
Countries (Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russian Federation, Ukraine and Turkey). On the
other hand, the PPP Hypothesis does not validity in the other three countries (Armenia, Azerbaijan and Georgia).
In this context, the PPP hypothesis can be taken into account when evaluating exchange rates in countries where
the PPP hypothesis is valid. On the other hand, PPP can also be used in international comparisons of national
income and living standards.
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4
FAIRY TALE ADAPTATIONS IN TURKISH CINEMA AND
ANALYSIS OF THE VLADIMIR PROPP’S FOLK TALES
FUNCTIONS ON THE FILM, SNOW WHITE AND THE
SEVEN DWARFS (1970) / TÜRK SİNEMASINDA MASAL
UYARLAMALARI VE VLADİMİR PROPP’UN HALK
MASALLARI İŞLEVLERİNİN PAMUK PRENSES VE YEDİ
CÜCELER (1970) FİLMİNDE ÇÖZÜMLENMESİ
Emrah Doğan

Giriş
Çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan masallar; iyilikkötülük, doğruluk-haksızlık-adalet-zulüm, alçakgönüllülük-kibir gibi düalist bir tarzda, kişilerin mücadelelerinden
veya insanların ulaşılması güç hayallerinin üzerinden gelmesi, yer ve zaman kavramları belirsiz, toplumun her
tabakasından ve toplumsal gerçeklikte yaşaması imkansız cinler, periler, devler gibi karakterlerden oluşan ve hatta
hayvanlara insan karakterleri yüklenip konuşturularak toplumsal gerçekliğin aksine pembe gerçekliğin sunulduğu
bir anlatım biçimidir.
Olağanüstü rastlantılara dayalı ve gerçek dünyadan bağımsız gelişen bu anlatı dizgesinde (masalda) kişiler değişmesine
rağmen, olaylar hiç değişmez ve bu anlatı dizgesi, Rus göstergebilimci Vladimir Propp’un halk masalları üzerinde
yaptığı biçim araştırmalarında 31 işlev ve 7 kişi/figür çözümlemesine uyar.
Sinemayla masal ilişkisine baktığımız zaman, ülke sinemalarının kendi geleneksel masallarından yararlandığını ve
hatta bu masallardan popüler olanları sinemaya uyarladıkları görülür. Her ne kadar bu uyarlamalar estetik bir kaygıyla
yapılmış olsa da, masalların çatısı olduğu gibi sinemaya aktarılır. Türk sinemasında da bu tür örneklere rastlanır.
Özellikle Türk sinemasında 1960 ile 1970 yılları arasında yılda ortalama 300’ün üzerinde film yapıldığı dikkate
alınırsa, Türk filmlerinde masallardan bilinçli ya da bilinçsiz aktarılmaların olduğu görülebilir. Ancak bu çalışmanın
ana çerçevesi Türk sinemasında masal uyarlamalarını değil, Türk sinemasına aktarılan masal uyarlamalarının V.
Propp’un halk masallarında çözümlediği işlevlerin, sinemada, özellikte Türk sinemasında irdeleyecektir. Fakat Türk
sinemasında masal uyarlamalarının çok sayıda olduğu dikkate alınarak, dönemin popüler filmi olan Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler-1970 filminde çözümleme yapılacaktır. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler-1970 filmini incelememizin
temel nedeni, Scognamillo ve Demirhan’ın belirttiği gibi, masal filmlerinin Türk sineması için geçerli bir tür
olmamasına rağmen, 1970’te bir masal filmiyle (Ertem Göreç, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler) masal furyasına geçilmesi
(2005:21) etkili olmuştur. Bununla birlikte, bu filmin özenli sahne hazırlıkları, dekorları ve kostümlerinin yanı
sıra, başarıyla oturmuş oyuncu kadrosu, gösterildiği dönemde hasılat rekorları kırması ve Walt Disney’in çizgilerle
anlattığı (Snow White and the Seven Dwarfs, Ben Sharpsteen, 1937) Grimm Kardeşlerin ölümsüz masalının ilk kez
“canlı” sinemaya aktarması da (Scognamillo ve Demirhan, 2005:22) incelenmesinin temel nedenlerinden biridir.

29

TÜRK SİNEMASINDA MASAL UYARLAMALARI VE VLADİMİR PROPP’UN HALK MASALLARI İŞLEVLERİNİN
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER (1970) FİLMİNDE ÇÖZÜMLENMESİ
Emrah Doğan

Rus Sinemasında Biçimcilik ve Vladimir Propp’un Halk Masallarının İşlevleri
Biçimcilik genel bir biçimde ifade edildiğinde, açıklama ya da değer biçemin anlamlı ya da nihai temeli olarak
formun önemini vurgulayan, form fikrine madde fikrinin çok daha üstünde bir yer veren, içerikten çok, düzenleme,
tutarlılık ve formel ilkelerin gelişimi üzerinde duran sistem ya da anlayıştır. Edebiyatta ise biçimcilik, eseri, felsefi,
toplumsal veya psikolojik yapılara erişmeyi sağlayacak bir araç olarak görmek yerine, bizatihi kendi başına bir değer
olarak değerlendirip, onu içkin olarak yorumlayan, edebi form ve üsluplara, edebiyatın salt kendisine özgü olana
dair incelemeyi ön plana çıkartan yaklaşımdır (Cevizci, 2005:723). Edebiyat ve sinema ilişkisini baktığımızda,
edebiyatın sinemaya aktarılması ya da başka bir ifadeyle edebiyat eserlerin sinemaya uyarlanması açısından biçimcilik,
sinemada da önemli bir yer edinmiş, estetik kaygılar ve bireysel yaratıcılık bir kenara bırakılmıştır. Daha genel ifadeyle
biçimcilik, daha çok sanat yapıtının yapısal niteliğine ve sanat yapıtına ilişkin işlevlerin hiyerarşisine önem vermiştir.
Bu anlamda Seçil Büker’e göre, sinemada anlamı, biçimin kendisi oluşturur. Aynı içeriği içeren pek çok film vardır,
ancak filmlerin biçimi genelde aynı olmakla birlikte, pek çok değişik bir biçimde de belirebilir (1991:3). Bu tür
filmler daha çok kurguya önem atfetmekle birlikte, sinemanın gelişimi dikkate alındığında içinden çıktığı toplumun
siyasi ve sosyal yapısıyla ve bu yapının iç dinamikleriyle ilintili olmuştur. Sovyet sinemasında bunu belirgin bir
şekilde görebiliriz. Rusya’da Ekim Devrimi (1917) ile Çarlık Rusya’sının yıkılması ve ülkede bambaşka bir yönetim
anlayışının gelmesi, gündelik hayattan başlayıp kendisini sinemada da doğal olarak hissettiriyordu. Devrim öncesi
Çarlık Rusya’sında sınırlı sayıda üretilen filmler edebiyat ve tiyatro uyarlamalarından oluşuyor ve Çarlık döneminin
baskısı sonucunda doğaüstü öyküler, mitler, efsaneler ve sıradan komediler filmlere konu olabiliyordu. Ancak Sovyet
hükümeti 1917 yılında sinemayı, yani bu yeni iletişim aracını bütünüyle kontrolü altına almıştır. Amaç, doğal
olarak, hükümetin yeni düşünce ve içeriklerinin endüstri merkezlerine olduğu kadar çok geniş alanlara yayılmasını
sağlamaktır (Rotha, 1996:145). Hükümetin kontrolü altında olan sinema daha sonra, 1920’de kurulan Rusya’nın
ünlü Devlet Film Okulu çevresinde toplanan Lev Kuleshov, Dziga Vertov, V. I. Pudovkin ve özellikle Sergei
Eisenstein gibi neredeyse kurgulama üzerine yoğunlaşan (Andrew, 2000:19) yönetmenlerle, hükümetin düşünce
ve içeriklerinin yayılmasına sistemli bir katkı sunmuşlardır.
Yapılan bu dönemdeki filmlerde karakterler ve içerik değişse de, Sovyet sinemacılarının kurguya verdikleri önem
sinemayı biçimsel olarak ele almasına yol açmıştır. Sovyet sinemacılarının verdiği komünizmin ilkeleri mesajlarını
bir kenara bırakırsak, filmlerindeki anlatı Vladimir Propp’un Rus halk masallarındaki çözümlemesine uymaktadır.
Zaten Rus biçimcileri için de “yazını” inceleyecek bilim özerk olmalıdır. Onlar için hem “yazın” özerktir, hem de
“yazın” bilimi. Ama yazın bilimin asıl konusu yazın değil, yazınsallık olgusudur. Bu yaklaşım da Rus biçimcilerinin
yazın metinlerini, yazarların yaşam öyküleriyle, toplumsal ve ruhsal nedenlerle değil, kendi içyapılarındaki ilişkilerle,
oluşum teknikleriyle ele alıp açıklamaya çalıştıklarını göstermektedir. Bu anlamda Rus göstergebilimci Vladimir
Propp, olağanüstü masalların iki özelliğine dikkati çekmiştir. Bunlardan biri söz konusu masalların çok renkli ve
çeşitli bir görünüm sunması, öbürüyse görünürdeki bu çeşitlilik altında bir tekbiçimliliğin bulunmasıdır. V. Propp’un
buradaki amacı, yüzeydeki çeşitlilik, çok renklilik altında yatan yapısal düzeni ve bu düzenin işleyişini sağlayan
temel işlevleri bulup ortaya çıkarmaktır (Rifat, 2005:174-177). Bunun yanı sıra şunu da belirtmek gerekir ki,
mitsel özellik her anlatıda yer alır. Mitlerin yaşananların aşikar gizemini anlamaya yardımcı olma iddiası yalnızca,
bilinmeyeni bilinenle ilişkilendirmeyle son bulur. Dolayısıyla anlatıların kurmaca dünyalarında yaşananı sorgulayıp
tartışmak, yeni seçenekler sunmak yerine, yinelenenle, alışılmış olanla benzerlik kurulur. Bu açıdan popüler filmlerle,
o kültürün mevcut anlatısal gelenekleri arasında önemli bir etkileşim vardır. Popüler filmlerde anlatının öyküsü,
başı, ortası ve sonu belli olan belirli bir olaylar dizisini, belirli karakterler aracılığıyla anlatır. Başka bir deyişle, bu
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anlatıların kurmaca dünyasında önemli olan kişilerin başlarından geçenlerdir; tüm çatışma ve çekişmeler kişisel
düzeye indirgenmiştir (Abisel, 1994:188-189).
Böylelikle V. Propp’a göre, masalların temel bölümlerini kişilerin eylemleri oluşturur. Bu eylemleri V. Propp, kişilerin
her masalda değişik niteliklere bürünen özelliklerinden soyutlayarak ele alır ve otuzbir işlev belirler: Uzaklaşma;
yasaklama; yasağı çiğneme; soruşturma; bilgi toplama; aldatma; suça katılma; kötülük (eksiklik); aracılık (geçiş anı);
karşıt eylemin başlangıcı; gidiş; bağışçının ilk işlevi; kahramanın tepkisi; büyülü nesnenin alınması; iki krallık (ülke)
arasında yolculuk (bir kılavuz eşliğinde yolculuk); çatışma; özel işaret; zafer; giderme; geri dönüş; izleme; yardım;
kimliğini gizleyerek gelme; asılsız savlar; güç iş; güç işi yerine getirme; tanı(n)ma; ortaya çıkarma; biçim değiştirme;
cezalandırma; evlenme. V. Propp, genel anlatı örgüsü içinde otuzbir işlev saptarken; işlevlerin yedi kişinin (anlatı
kişisinin) eylem alanı içinde dağıldığını da belirler: Saldırganın (kötü kişinin) eylem alanı; bağışçının (sağlayıcının)
eylem alanı; yardımcının eylem alanı; gönderenin (görevlendirenin) eylem alanı; kahramanın eylem alanı; düzmece
kahramanın eylem alanı (akt. Rifat, 2005:178-179). Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, belirlenen 31 işlev ve 7
eylem alanın tamamına her masalda rastlanmaz, ama mevcut işlevlerin sırası kesinlikle değişmez. Bu bakımda V.
Propp, masalı bir kötülükle ya da eksiklikle başlayıp ara işlevlerden geçerek evlilik ya da çözüm olarak kullanılan
başka işlevlere ulaşan bir gelişme olarak tanımlar (Çıblak, 2005:133).

Türk Filmlerinde Masal Uyarlamaları ve Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler-1970 Filminin
V. Propp’un Masallarda Belirlediği İşlevler Çerçevesinde Çözümlenmesi
Türk sinemasında masal türü, 1953 yılında Baha Gelenbevi’nin yönettiği Balıkçı Güzeli – Binikinci Gece ile girmiştir.
Ancak tecimsel anlamda pek geçerli bir tür sayılmayan masal türü, 1960’ların ortalarına kadar unutulmuş gibidir.
Üç örnek vardır: Cilalı İbo ve Kırk Haramiler, Mehmet Dinler – 1964; Keloğlan, Yavuz Yalınkılıç – 1965; Bağdat
Hırsızı, Ertem Göreç – 1968. 1970’ler başlarken Türk film endüstrisinde masal filmlerin geçerli bir tür olduğunu
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler-1970 filmi ortaya koymuş ve 1971’de iki, 1972’de dört ve 1973’te bir masal filmiyle
Yeşilçam da küçük bir masal furyasına girmiştir (Scognamillo ve Demirhan, 2005:19).
Ertem Göreç’in yönetmenliğini, Hamdi Değirmencioğlu’nun senaristliğini ve Güner Feyman’ın sanat yönetmenliğini
yaptığı film, hem oyuncu kadrosu, hem özenle hazırlanan dekor ve kostümleriyle, hem de gösterime girdiği
dönemde kırdığı hasılat rekoruyla bilinen bir öyküyü izleyiciye anlatır. Filmde Dokuz Dağın ardındaki bir ülkede
bir Kral ve Kraliçe yaşar. Kraliçe doğum yaptıktan kısa bir süre sonra ölür. Kral yeniden evlenir, Kral’ın kızı Pamuk
Prenses güzelliğinden dolayı kıskanan yeni Kraliçe, ondan kurtulabilmek için ilk önce Kral’ı zehirler, daha sonra
Pamuk Prenses’i hizmetçi olarak sarayda çalışmaya zorlar. Sihirli aynasında tekrardan Pamuk Prenses’in dünyanın
en güzeli olduğunu öğrenen kötü Kraliçe onu öldürmek ister, ancak onu öldürmek için görevlendirdiği cellatbaşı
genç kıza kıyamaz. Bu arada sarayın bahçesinde Pamuk Prenses ile karşılaşıp ona gönlünü kaptıran yakışıklı Prens
de Kraliçe’nin kendisine kurduğu tuzaktan kurtulur ve daha sonra Pamuk Prenses ile evlenip ülkesine götürmek
için onu arar. Cellatbaşının kendisine kıyamadığı Pamuk Prenses, bir elmas madeni işleten birbirinden farklı huylara
sahip ve dağınık olan yedi cücenin yanına sığınır. Yerini öğrenen Kraliçe onu büyülü bir elmayla zehirler ve daha
sonra cam tabutun içerisinde derin bir uykuya dalmış Pamuk Prenses, Prens’in öpücüğüyle dirilir.
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Sonuç
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler-1970 filmi Türk sinemasında dönemi itibariyle iyi bir masal uyarlaması olarak görünse
de, Grimm Kardeşler’in masalının orijinal haline yeteri kadar sağdık kalınmamıştır.
Masalın orijinalinde üvey anne, birkaç kez Pamuk Prenses’i yedi cücelerin evinde öldürmeye teşebbüs eder; ancak
her seferinde yedi cücelerin durumu fark etmesi sonucunda ölümden kurtulur. Film de ise, masaldaki üvey annenin
sadece büyülü elmayla Pamuk Prenses’i zehirlemesine yer verilmiştir. Böylelikle masalın orijinalinde V. Propp’un
olağanüstü masallar için ortaya koyduğu işlevlere sırasıyla tam anlamıyla filmde rastlanmaz.
V. Propp’un olağanüstü halk masalları için belirlediği işlevler ve eylem alanları farklı toplumlar ve kültürlerin
masallarına uymayabilir. Ancak şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki, bir toplumda oluşan masallar kültürel
etkileşimle başka bir toplumdaki bir masalla benzerlik de gösterebilir. Örneğin Pertev Naili Boratav’ın derlediği
Zaman Zaman İçinde (2007) masal kitabındaki Nardaniye Hanım masalı ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler arasında
bir benzerlik vardır. Bu anlamda V. Propp’un masallar üzerine yaptığı çözümleme, farklı toplumdaki masallarda
geçerliliğini korumaktadır; ancak masal uyarlamaları filmlerde bu işlevler ve eylem alanlarının hepsini sırasıyla tıpkı
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’de olduğu gibi göremeyebiliriz.
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Giriş
Kalkınmacılık ideolojisi 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Üçüncü Dünya’nın entelektüellerinin söylemine derinden
işlemiş olan bir ideolojiydi. Bu etkinin izlerini Türkiye için bağımsız ve milli bir kalkınma stratejisi öneren sol
çevrelerde de güçlü bir şekilde gözlemlemek mümkündü. Türkiye’de sol fikirler, 1960 sonrasının yeni şekillenen
siyasal atmosferinde, daha önce hiç olmadığı kadar kamuoyunda ideolojik ve entelektüel anlamda görünür hale
gelmeye başlamıştı. Bu hareketin öne çıkan isimlerinin yazıp söylediklerinin arasında öne çıkan ortak temalarından
bir tanesi azgelişmiş bir ülke olarak resmettikleri Türkiye’yi bu geri kalmışlığından kurtaracak, onu sanayileşme ve
kalkınma yoluna sokacak yolun ne olması gerektiği konusunda ileri sürmüş oldukları tezlerdi. Onlar da dönemin
diğer birçok Üçüncü Dünyacı entelektüelinin savunduğu yaklaşımı paylaşıyor ve azgelişmişliğin temel nedenin
dışsal olduğunun altını çiziyorlardı. Türkiye diğer Üçüncü dünya ülkeleri gibi emperyalizm tarafından geri
bıraktırılmıştı ve buradan çıkış yolu emperyalizm ile bağımlılık ilişkilerini kıracak, kapitalist olmayan, bağımsız
ve milli bir kalkınma stratejisi benimsemekti. Bu çalışmada 2. Dünya savaşından sonra Üçüncü Dünya’da bir tür
ortodoksi haline gelen milli kalkınmacılık ideolojisinin Türkiye’deki izlerini, 1960’larda güç kazanmaya başlayan
sol akımların bu konudaki yaklaşımlarına bakarak takip etmeye çalışacağız.

Kalkınmacılığın Yükselişi
2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomik sisteminin çevresinde konuşlanmış olan ülkelerde gittikçe popülerleşen
kalkınmacı bir söylemin genel bir yükseliş trendinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Literatürde sömürgecilik
sonrası dönem olarak isimlendirilen 2. Dünya Savaşı sonrası yıllar bir de-kolonoziasyon dönemi olarak tarif edilir.
Üçüncü dünyanın sömürge toplumları milli kurtuluş mücadeleleri sonucunda siyasal bağımsızlıklarını kazanıp savaş
sonrası dönemin yeniden şekillenen uluslararası sistem içerisindeki yeni yerlerini almaya başlamışlardı. Birçok yerde
siyasal bağımsızlık için verilen mücadele dünya ekonomisine ve gelişmiş ülkelere ekonomik bağımlılığı ortadan
kaldırmayı hedefleyen ekonomik bağımsızlık ve kurtuluş mücadelelerine dönüşmüşlerdi.
Üçüncü dünyada milliyetçi söylem, ekonomik ve sosyal azgelişmişliğin nedeni olarak görülen emperyalizme
yöneltilen kızgınlık ve kalkınma ve sanayileşme için duyulan güçlü bir dürtüyle beslenmiştir. Anti-emperyalist
ve anti-kapitalist öğeler içeren, kendisine milli bir kalkınma stratejisi yoluyla “hızlı” bir ağır-sanayileşme hedefi
koyan bu radikal ekonomik milliyetçi söylem, üçüncü dünyada birçok yerde ortaya çıkan radikal anti-emperyalist
hareketlerin programlarının önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu üçüncü dünyacı etos içerisinde sosyalizm,
milletlerin yabacı emperyalist güçlerden ve onların gayri milli iç destekçilerinden siyasal ve ekonomik kurtuluşu
olarak anlaşılıyordu. Sosyalizm, milleti siyasal ve ekonomik olarak bağımsızlaştırıp, kalkındıracak bir strateji olarak
görülüyordu.
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2. DÜNYA SAVAŞI SONRASİ DÖNEMDE TÜRKİYE’DE KALKINMACILIK SÖYLEMİNİN YÜKSELİŞİ
Erkan Doğan

İthal ikameci sanayicilik, yani dünya ekonomisinin gelişmiş ülkelerinden yapılan ithalatın devlet eliyle kontrol
edilmesi politikası, bağımsız bir milli ekonomik kalkınma programının merkezinde yer almaktaydı. Bu politika
üçüncü dünyanın gelişmekte olan toplumlarında, yerli imalat sanayinin büyüme düzeyini arttırmanın temel bir
enstrümanı olarak görülüyordu. Devlet rehberliğinde gerçekleşecek bu türden bir sanayileşme programı iktisadi
olarak dünyanın geri kalanından bağımsızlaşmayı içeren bir korumacılığı, iç piyasanın kendi kendine yetecek
seviyede büyümesini, karların ülke içinde yatırımlara dönüştürülmesini, ithal etmek yerine yerli teknolojinin
geliştirilmesini öngörmekteydi.

Türkiye’de Sol ve Kalkınmacılık
1960’lı yıllarda Yön çevresi, Türkiye İşçi Partisi ve Milli Demokratik Devrim çevresi Türkiye’de solun belli başlı
oluşumlarıydı. Solun bu belli başlı akımları arasında ülkenin sosyo-ekonomik yapısına ve tarihine bakış ve yorumlayışta
kimi farklılıklar mevcuttu. Ayrıca ülkenin sorunlarının hangi yollar izlenerek çözülmesi gerektiği konusunda da faklı
yöntemler benimsemekteydiler. Fakat 1960’ların soluna bakıldığında bu dönemin bütün belli başlı akımları ortak
birçok yaklaşıma sahiplerdi. Hepsi az ya da çok Kemalist söylemi siyasal analizlerine eklemlemişlerdi; programlarına,
yine az ya da çok, üçüncü dünyacı, milli bağımsızlıkçı bir anlayışı yerleştirmişlerdi.
Solun bu tarihlerde ortaklaştığı bir diğer konu ise yeni bir “kalkınma felsefesi” oluşturma projesi üzerinde şekilleniyordu.
Hızlı, adil bir ekonomik kalkınma, sanayileşme gibi hedeflerin oluşturduğu bu felsefe neredeyse tüm söylemlerine
sinmiş görünüyordu. Sol akımlar ülke için tek çıkış yolunun kendi tariflerini yaptıkları bir “Türk sosyalizmi”yle
mümkün olabileceğini düşünüyorlardı. Bu sosyalizm üçüncü dünyacı, milli kalkınmacı bir sosyalizmdi.
Fakat Türkiye’de bu türden bir sosyalizm anlayışının 1960’lardaki fikri kaynağı Yön çevresiydi. Bu yaklaşımı
kamuoyu önünde en kuvvetli ve berrak savunanlar Yöncülerdi; bu fikirlerin tüm solu sarıp sarmalamasında ve
solun bir bütün olarak söylemine nüfuz etmesinde belirleyici bir rol üstlenmişlerdi. Yön dergisinin kamuoyunda
sahip olduğu etkiyi anlamak için bakılabilecek önemli bir örnek derginin ilk sayısında çıkan “Yön Bildirisi”ne imza
atıp desteklemiş olanların listesidir. Liste dönemin üst düzey bürokratlarını, siyasetçileri, tanınmış akademisyen,
yazar ve sanatçıları, subay, öğretmen, memur gibi mesleklerden insanları içermekteydi. Yön bildirisinin asıl önemi
Yön hareketinin küçük bir manifestosu olmasıydı. Bildiride hareketin ülkenin sosyo-ekonomik meselelerine ilişkin
temel yaklaşımları ve çözüm önerileri bulunmaktaydı. Derginin ve hareketin izleyeceği siyasetin temel yaklaşımları
bildiride mevcuttu. Bir “kalkınma felsefesi” yaratmak gerektiğini savunan Yön bildirisi şu cümlelerle başlıyordu:
“Atatürk devrimleriyle amaç edilen çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, eğitim davasını sonuçlandırmanın,
Türk demokrasisini yaşatmanın, sosyal adaleti gerçekleştirmenin ve demokrasi rejimini sağlam temeller üzerinde
oturtmanın, ancak, iktisadi alanda hızla kalkınmakta, yani milli istihsal seviyesini hızla yükseltmekte göstereceğimiz
başarıya bağlı olduğuna inanıyoruz.”
Yön hareketinin savunduğu Kemalizm anlayışını diğer Kemalizmlerden ayıran karakteristik özellikleri vardı. Onlar
Batılılaşmayı, Batı’dan hem siyasal hem de iktisadi olarak bağımsızlaşmış bir az gelişmiş ülkenin batıya rağmen
her düzeyde “ilerlemesi” olarak algılıyorlardı. Bu anlayışı karakterize eden temel kavram “tam bağımsızlık”dı ve
bu kavrama politik bir nitelik kazandıran güçlü bir anti-emperyalist söylemleri vardı. Bu yaklaşım onlara aynı
zamanda bağımsızlık anlayışı üzerinden, ülkenin ilerleyişinin önündeki “gayrı milli” unsurlar olarak niteledikleri
güçlere karşı, “milli” bir söylem oluşturmalarına olanak sağlamaktaydı.
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Türkiye gibi azgelişmiş bir ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlarını çözmesinin tek yolunun önce iktisadi açıdan
kalkınmak olduğunu düşünen Yöncüler, devletin merkezi bir rol oynayacağı, planlamacı, sanayileşmeyi merkezine
alan, milli kalkınmacı bir çözüm yolu öneriyorlardı. Yön hareketi, az gelişmişliğin temel nedeni olarak gördükleri
Batılı emperyalist güçler, onların ülke içindeki gayri-milli işbirlikçileri ve feodal güçler dışında, memleketin geri
kalan bütün sosyal sınıflarını ve güçlerini söz konusu kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için bir araya gelmeye
davet ediyordu. Yön çevresi hızlı, adil ve bağımsızlık prensibine bağlı bir iktisadi kalkınmanın ancak sosyalizmle
mümkün olabileceğini iddia ediyorlardı. Yöncüler, daha çok bir kalkınma yöntemi olarak gördükleri sosyalizmi,
teknik bir mesele olarak ele alıp nerdeyse sanayileşme, ekonomik planlama ve devlet mülkiyetinden oluşan bir
toplama indirgiyorlardı.

Kaynakça
Altun, Fahrettin (2004a). “Kemalist Bir Modernleşme Yorumu Olarak Yön Dergisi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. 2(1), 551-575.
Altun, F. (2004b). “Niyazi Berkes ve Eserleri hakkında”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. 2(1), 439-474.
Atılgan, G. (2007). “Yön-Devrim Hareketi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8, Sol içinde. İletişim Yayınları: İstanbul
Avcıoğlu, D. (1969). Türkiye’nin Düzeni: Dün-Bugün-Yarın. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Aydın, S. (1998). “Milli Demokratik Devrim’den Ulusal Sol’a Türk Solunda Özgücü Eğilimler”. Toplum ve
Bilim 78, 58-89.
Berger, M. T. (1994). “The End of the ‘Third World’”, Third World Quarterly 15(2): 257-275.
Berger, M. T. (2004). “After the Third World? History, Destiny and the Fate of Third Worldism”, Third World
Quarterly 25(1): 9-39.
Berkes, N. (1975). Türk Düşününde Batı Sorunu. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Doğan, E. (2017). Socialism and nationalism in the Third World in the age of Third Worldism. METU Studies
in Development, 44(3), 281-300.
Harris, N. (1986). The End of the Third World: Newly Industrializing Countries and the Decline of an Ideology.
London: I. B. Tauris.
Harris, N. (1993). National Liberation. Reno: University of Nevada Press.
Keyder, Ç. (2004). Ulusal Kalkınmacılığın Iflası [The Bankruptcy of National Development]. Istanbul: Metis.
Landau, J. M. (1974). Radical Politics in Turkey. Leiden: E.J.Brill.
Lipovsky, I. (1992). The Socialist Movement in Turkey 1960-1980. Leiden: E.J.Brill.
Özdemir, H. (1986). Kalkınmada Bir Strateji Arayışı: Yön Hareketi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Özdemir, H. (2000). Doğan Avcıoğlu, Bir Jön Türk’ün Ardından. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Samim, A. (1987). “The Left”. Turkey in Transition. Edited by Schick, İrvin Cemil and E. Ahmet Tonak. New
York and Oxford: Oxford University Press.
“Yön Bildirisi”. (20 Aralık 1961). Yön, no.1.

35

6
THE ADAPTATION AND VALIDATION OF RIVERSIDE
LIFE SATISFACTION SCALE TO TURKISH CULTURE
Ferah Çekici1

Abstract
The aim of this study is to adapt and validate a new measure of life satisfaction namely Riverside Life Satisfaction
Scale to Turkish population. By this purpose, Riverside Life Satisfaction Scale (Margolis, Schwitzgebel, Ozer and
Lyubomirsky, 2018), Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen and Griffin, 1985) and PERMA-Profiler
(Butler and Kern, 2016) were applied to 100 (56 female; 44 male) undergradute students. The age range of the
students was between 18-29 along with the age mean of 21.25 (SD=1.69). The results of confirmatory factor
analysis supported single factor structure of the Riverside Life Satisfaction Scale (χ2 / df = 1.75; GFI = 0.95, CFI
= 0.98; TLI = .96; RMSEA = 0.09). The scale also showed significantly positive relations to Satisfaction with Life
Scale (r=.77, p<.001) and PERMA- Profiler (r=.61, p<.001). The Cronbach Alpha value for internal consistency
was calculated .82 yielding a satisfactory evidence for reliability. Given the psychometric properties of the Riverside
Life Satisfaction Scale as emerged in this study, the scale can be claimed to be a valid and reliable measurement
tool of life satisfaction in Turkish culture.
Keywords: Life-satisfaction • Adaptation • Validation • Turkish Culture

Introduction
The concept of life satisfaction is defined as the situation or the result obtained by comparing the expectations of
the individual (what they want) with what they have (Neugarten et al., 1961; as cited in Diener, 2000). In fact,
as a general definition, life satisfaction is a mental evaluation that people make by considering all their life (Shin
and Johnson, 1978). What is important in the assessment of life satisfaction is the person’s own evaluation based
on his /her personal criteria, rather than on the external, that is, environmental conditions (Gilman, Huebner
and Buckman, 2013). For this reason, life satisfaction is a personal or subjective concept (Margolis et al., 2018).
Accordingly, multi-dimensional measurement tools for life satisfaction assess this concept in a three different way.
The first one is the five-item ‘Satisfaction with Life Scale’ that was developed by Diener and colleagues (1985)
and adapted in many different countries. This measurement tool consists of multi-dimensional items that measure
satisfaction from all life (Margolis et al., 2018). The second is the measurement tools in which the person evaluates
his/her past, present and future life. The Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS) developed by Pavot and
colleagues (1998) is used for this purpose. However, the factor loadings of the items were found to be quite low
in the adaptation studies of the scale in different cultures (especially in Chinese university students). The third is
the measurement tools for assessing life satisfaction in different dimensions of life such as financial, companionship
1 Istanbul Medipol University, Address: İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi
No 40/16 34815 Beykoz, İstanbul, Phone: +90 552 413 24 54, e-mail-fcekici@medipol.edu.tr
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and health. The biggest problem of measurement tools assessing multi-dimensional life satisfaction is the difficulty
of obtaining a general life satisfaction score by gathering satisfaction from each different dimension. In addition to
this, gathering satisfaction from different areas of life cannot correspond to the overall life satisfaction.
When the related literature is examined, it has been seen that Riverside Life Satisfaction Scale, which was adapted
to Turkish in this study, has some advantages. Firstly, the number of reverse scored items of the scale is equal to
straightforward items. Secondly, since the items of the scale contain various statements including regret, jealousy, and
willingness to change, the concept of life satisfaction can be understood in a broader context. Thirdly, the Riverside
Life Satisfaction Scale showed a high positive correlation with the Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985)
and other measurement tools measuring life satisfaction. Lastly, the scale shows a single factor structure and also
has a high internal consistency coefficient (as cited in Margolis et al., 2018). When the advantages of Riverside
Life Satisfaction Scale developed by Margolis and colleagues (2018) and the need for a new measurement tool
consisting of multi-dimensional items for measuring life satisfaction are taken into consideration, the adaptation
of the scale to Turkish, and the validity and reliability analysis were performed in the scope of this study.

Method
Participants and Data Collection Procedure
The sample of the study consists of 100 university students (56 female, 44 male) aged between 18 and 29, studying
at different faculties of Istanbul Medipol University. The mean age of the participants is 21.25 (SD = 1.73). The
convenient sampling method was used to determine the sample (Fraenkel, Wallen and Hyun, 2011). The data
were collected from university students studying at different faculties of Istanbul Medipol University in 2017-2018
academic years. By this purpose, Riverside Life Satisfaction Scale (Margolis, Schwitzgebel, Ozer and Lyubomirsky,
2018), Satisfaction with Life Scale, developed by Diener and colleageus (1985) and adapted to Turkish by Köker
(1991) and PERMA –Profiler, developed by Butler and Kern (2016) and adapted to Turkish by Demirci and
colleageus (2017), were applied to 100 (56 female; 44 male) undergradute students.

Data Analysis
Preliminary analyses of the study and assumptions of the confirmatory factor analysis were tested through SPSS 20
statistical package program (IBM, 2011). Descriptive analysis of variables and correlation analysis for determining
relationships between variables were conducted with the same program. The findings of the confirmatory factor
analysis were obtained through AMOS 18 program (Byrne, 2001).

Results
Preliminary Analyses
In order to examine the construct validity of RLSS, a confirmatory factor analysis was conducted. Before the
analysis, the data screening and cleaning processes were followed. For dealing with the missing cells, mean
substitution technique was used, as the percent of missing cells were lower than the 5% of the total cells. Then,
the main assumptions of CFA were examined. The z scores for each of the case and the Skewness and Kurtosis
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values indicated that the data has no outlier and normally distributed. Lastly, the bivariate scatterplots yielded that
the data has a linear distribution that was also another requirement of CFA (Kline, 2011).

Model Fit Indices and Standardized Parameter Estimates for MSCS
At first, for validating the single factor structure of RLSS, a Maximum likelihood estimation method was conducted
through AMOS 18 program (Byrne, 2001). The model fit indices were explored to check the goodness of fit values
for the scale. The indices used were the normed chi square value, Tucker-Lewis index (TLI) and comparative fit
index (CFI), root mean square error of approximation (RMSEA) and goodness of fit index (GFI) (Kline, 2011).
As a result of those analyses, the normed chi square indicator value is 1.75 that is below the maximum value of
3 (Kline, 2011). Similarly, CFI (.98), TLI (.96) and GFI (.95) values emerged meet the criterion of being above
.90 (Bentler, 1990; Kline, 2011; Tucker and Lewis, 1973). The RMSEA value of .08 also stays in the criterion
ranges of .05 -.08 (Kline, 2011). Thus, it can be advocated that all of the goodness of fit values appeared support
the single factor structure of RLSS.
Secondly both standardized and unstandardized estimates along with the standardized errors, t values and the
variance explained for 6 items of RLSS were examined. The standardized factor loadings for RLSS range from
.29 to .92 for the items. The explained variance belongs to each individual items falls between .08 and .87 that
all are statistically significant (p < .01).

Reliability Analysis
In this research, it was calculated two different reliability tests. For convergent validity, it was analyzed the Pearson
Correlation Coefficient among RLSS, Satisfaction with Life Scale and PERMA Profiler. For further evidence of
construct validity, Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985) and PERMA Profiler (Butler and Kern (2016)
were concurrently used with RLSS. The results showed that RLSS has significant correlations with the LSS measure
of life satisfaction (r=.77, p<.001) and also PERMA measure of well-being (r=.61, p<.001). Finding the internal
consistency of the RLSS, the Cronbach Alpha was calculated. The Cronbach Alpha for the single factor RLSS
was found .82 yielding a satisfactory value of internal consistency for the scale.

Discussion and Conclusion
In this study, the adaptation of the Riverside Life Satisfaction Scale (RLSS) (Margolis et al., 2018) to Turkish
culture and its psychometric properties were investigated. At first, as a part of validity analysis, confirmatory factor
analysis was performed to determine the construct validity of RLSS. The results of the confirmatory factor analysis
showed that the Turkish version of the scale has the same -single factor- structure as the original form developed
by Margolis and colleagues (2018).
In the next step, the goodness of fit values obtained from the confirmatory factor analysis was found to be good.
When the distribution of factor loadings of the scale items in the Turkish version was examined, it was seen that
the standard factor loadings of all items were between .29 and .92. According to Brown (2006), the factor loadings
should be at least .30 in order that the scale items are loaded to the related factor. Accordingly, it can be said that
the standard factor loadings of all items in the scale meet this criterion.
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Besides, when the variances explained by the scale items were investigated, it was seen that the explained variance
values were statistically significant for all items (p < .01). As a part of the reliability analysis of the scale, the Cronbach
Alpha for internal consistency was found to be .82 for the overall scale. Given the psychometric properties of the
Riverside Life Satisfaction Scale as found in this study, the scale can be said to be a valid and reliable measurement
tool for measuring life satisfaction in Turkish culture.
When both international and Turkish literature is reviewed, it has been observed that researchers commonly use
the Satisfaction with Life Scale that was developed by Diener and colleagues (1985). In this study, an alternative
measurement tool for assessing life satisfaction was provided to the literature in addition to the Satisfaction with
Life Scale that was adapted to Turkish culture by Köker (1991). In conclusion, Riverside Life Satisfaction Scale is
a valid and reliable instrument for evaluating life satisfaction in university students.
The current study has also some limitations. First of all, data were collected from university students by using
convenient sampling method. In future studies, the validity and reliability analysis of RLSS can be performed on
different age groups and different populations and its psychometric properties can be investigated in these groups.
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İKTİSAT TEORİLERİNDE FİYAT İSTİKRARI1 /
PRICE STABILITY IN ECONOMICS THEORIES

Prof. Dr. İsmail Şiriner, Dr. Zişan Yardım Kılıçkan

Genişletilmiş Özet
İktisadi düzenin temin edilmesinde en gerekli koşullardan biri fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı; kişilerin yatırım,
tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını
ifade etmektedir. Mishkin, fiyat istikrarı amacının, enflasyonun düşük düzeyde tutulması ve fiyat deflasyonundan
da kaçınmak olduğunu vurgular. Çünkü; deflasyonun önlenmesi, enflasyonun önlenmesi kadar önemlidir (Mishkin,
1997a: 91-92).
Fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda karşılaşılan sorunları ortaya koymak, fiyat istikrarına neden önem
verildiğini anlamak için gereklidir (TCMB, 2002: 1; Yükseler, 2005a: 5). Fiyat istikrarı sağlanamadığı ortamlarda
ekonomide karar alan tüm birimler, yatırım ve tüketim kararlarını alırken göreli fiyat değişmelerini kolaylıkla ayırt
edememekte ve sağlıklı karar verebilmek için gerekli ve yeterli bilgiye sahip olamamaktadırlar.Yüksek ve sürekli
enflasyon yaşanan ortamlarda yatırımcılar, özellikle uzun vadeli yatırımlarının getiri oranlarına ek olarak enflasyon
ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle risk primi talep etmektedirler ve bunun bir sonucu olarak risk pirimi
içeren reel faiz oranları yüksek seyretmektedir. Enflasyon, piyasadaki aktörlerin geleceği öngörememeleri nedeniyle
finansal piyasaların verimli finansal aracılık yapma işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirmesini engellemektedir.
Fiyat istikrarının sağlanamadığı bir ortam, uygulanan politikalara güvensizlik yaratmakta ve hükümetlerin kapsamlı
ve uzun soluklu ekonomik programlar uygulayamamasına yol açmaktadır. Yüksek enflasyon, işgücü piyasalarının
etkin çalışmasını engellediği gibi adil gelir dağılımını da bozmaktadır. Yüksek enflasyon, bireylerin karar alma
süreçlerinde geleceğe bakmaktan çok geçmişe endekslenme alışkanlıklarının ortaya çıkmasına yol açmakta ve
enflasyonun atalet kazanmasına neden olmaktadır.
Parasal ekonomide teorik gelişmelerin yaşanması ve enflasyonla ilgili tecrübeler nedeniyle merkez bankası fiyat
istikrarı hedefini işsizlik ve büyüme hedeflerinin üzerinde tutmaktadır (Goodfriend, 2000: 195). Üretimi artırmak ve
işsizliği sürdürülebilir düzeyin altına düşürmek amacıyla ortaya çıkan aktivist para politikalarının işsizlikte kalıcı bir
düşme, üretimde kalıcı bir artış yerine enflasyon düzeyinde artışa neden olduğuna dair iktisadi alanda görüş birliği
oluşmuş ve dolayısıyla fiyat istikrarı taahhüdü para politikasının öncelikli amacı olarak yaygınlaşmıştır (Mishkin,
1997b: 2). Böylece, merkez bankalarının yüksek enflasyonla yaşama deneyimi çerçevesinde fiyat istikrarını sağlama
çabaları artmaya başlamıştır.
Fiyat istikrarının olmadığı ekonomilerde, enflasyonun oluşturduğu maliyetler daha yüksektir. Enflasyonun
maliyetlerine, faiz getirisi olmayan paranın günlük işlemlerde ve giderek artan miktarlarda kullanımından ortaya
çıkan maliyet ve vergi sistemini tahrip etmesi de ilave edilebilir. Enflasyonun hızındaki ani ve beklenmedik değişiklik
1 Bu çalışma Prof. Dr. İsmail Şiriner danışmanlığında Zişan Yardım Kılıçkan tarafından hazırlanan ve 2014 yılında T.C. Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kabul edilen “Fiyat İstikrarı ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Makroekonomik
Etkileri: Türkiye Örneği” başlıklı doktora tezinden oluşturulmuştur.
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sermayenin maliyetini arttırdığı için yatırımları optimal seviyenin altına düşürür. Enflasyonun yükselmesine paralel
olarak artan vergi yükü sermayenin yanlış yatırımlara aktarılmasına neden olarak, kurumsal yatırımların verimli
alanlardan uzaklaşmasına ve emek piyasasında dengenin bozulmasına da neden olabilecektir (Fischer, 1993: 5-7).
Fiyat istikrarının yol gösterici olma özelliği, enflasyonun söz konusu maliyetlerini azaltarak ekonominin daha etkin
çalışmasını sağlar.
Para politikasının temel amacının fiyat istikrarı olması gerektiği konusunda yaygın bir uzlaşma söz konusudur.
Para politikası etkilerinin değişken olması ve bu etkilerin gecikmelerle ortaya çıkması, uzun dönemde enflasyon
ve işsizlik arasında çelişkili tercihin ortadan kaybolması, zaman boyutunda tutarsızlık problemi ve enflasyonun
ekonomik maliyetleri gibi faktörler para politikalarının temel amacının fiyat istikrarı olması konusunda sağlanan
uzlaşmada önemli birer rol oynamaktadır (Mishkin ve Posen,1997: 2-4).
Enflasyon, kamusal harcamalarını finanse etmek amacıyla para arzının, para otoriteleri tarafından kontrolsüz bir
şekilde artırılmasından kaynaklanmaktadır. Enflasyon kontrol altına alındığında ve fiyat istikrarı sağlandığında
ekonomik birimler göreli fiyat değişimlerini kolaylıkla takip edebilecek, enflasyonun sebep olduğu geçmişe
endekslenme alışkanlığı azalarak, geleceğe ait iktisadi kararların alınması kolaylaşacaktır. İktisat teorileri, para arzı
artışlarının enflasyona sebep olmayacak şekilde sınırlandırılması konusunda farklı görüşlere değinmektedirler. Bu
çalışmada; Klasik yaklaşım, Keynesyen yaklaşım, Monetarist yaklaşım, Yeni Klasik İktisat yaklaşımı, Yeni Keynesyen
yaklaşım ve Post Keynesyen yaklaşım gibi temel yaklaşımların varsayımları ve fiyat istikrarı ile ilgili görüşlerine de
yer verilmektedir.
Para politikasının yürütülmesinden sorumlu olan merkez bankaları uyguladıkları politikalarla enflasyonu etkilemektedir.
Merkez bankalarının nihai hedefi birçok ülkede fiyat istikrarını sağlamaktadır. Fiyat istikrarını gerçekleştirmek içinse
gelişen iktisadi süreçte çeşitli para politikası stratejileri uygulanmıştır. Bu stratejilerden teorik olarak en kabul göreni
ve günümüzde birçok ülkede uygulama alanı bulunan strateji ise enflasyon hedeflemesidir.
Enflasyon hedeflemesi stratejisi, merkez bankasının nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi
amacına yönelik olarak, para politikasının makul bir dönem için belirlenen sayısal bir enflasyon hedefi veya hedef
aralığına dayandırılması ve bunun kamuoyuna açıklanması şeklinde tanımlanan para politikası uygulamasıdır
(Svensson, 2006: 1). 1970’lerden sonra uygulanan para politikası uygulamalarının en önemli amacı enflasyonist
belirsizliği azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak olmuştur. 1970’lerden sonra yaşanan teorik gelişmeler fiyat istikrarını
uygulanan politikalarla birlikte iktisat politikalarına duyulan güvene de bağlamıştır. İktisat politikalarına güvenin
en önemli unsuru ise enflasyonist belirsizliği azaltmaktır. Uygulanan tüm hedefleme stratejilerinde ama belirsizliği
azaltmak ve iktisadi birimlerin beklentilerine yön vermektir.
Çalışmada öncelikle fiyat istikrarı kavramı, fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda karşılaşılan sorunlar ve
iktisat teorilerinde fiyat istikrarı kavramı ele alınmaktadır. Tarihsel süreç içinde farklı teorik kabuller ışığında
ve geçici şoklar dışında enflasyon, uygulanan yanlış iktisat politikalarına bağlanmıştır. Örneğin Monetaristler
enflasyonu, para arzının büyüme hızından fazla artmasının neticesi olarak görürken, Keynesyen teori Philips eğrisi
yardımı ile enflasyon ve işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklayarak, adeta enflasyonu kaçınılmaz bir durum
olarak göstermiştir. Ancak, gelişen iktisat teorisi ile birlikte enflasyona yön veren güdülerin yani beklentilerin farklı
nitelikle değerlendirilmesi iktisat politikalarında enflasyonla mücadele de farklı yaklaşımların gelişmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: İktisat Teorileri, Para Politikaları, Fiyat İstikrarı, Enflasyon.
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Structured Abstract
Price stability is one of the most necessary conditions for the provision of economic order. The price stability;
it implies a low inflation rate to the extent that individuals do not need to take into account their decisions on
investment, consumption and savings. Mishkin emphasizes that the aim of price stability is to keep inflation low
and to avoid price deflation. Because; prevention of deflation is as important as prevention of inflation (Mishkin,
1997a: 91-92).
If price stability is not ensured, it is necessary to identify the problems encountered and to understand why price
stability is given importance (TCMB, 2002: 1; Yükseler, 2005a: 5). When the price stability cannot be ensured, all
units making decisions in the economy cannot easily distinguish relative price changes when making investment and
consumption decisions and they do not have the necessary and sufficient information to make a sound decision.
In high and continuous inflation environments, investors are demanding a risk premium due to the uncertainty
created by the inflation environment, in addition to the rate of return of long-term investments and as a result,
real interest rates, including risk premium, remain high. Inflation prevents the financial markets from fulfilling
their functions in an efficient manner as financial intermediaries due to their inability to predict the future. An
environment where price stability cannot be achieved creates distrust of policies and leads governments to fail to
implement comprehensive and long-term economic programs. High inflation hampers the effective functioning
of labor markets and disrupts fair income distribution.
High inflation leads to the emergence of indexing habits of individuals rather than looking at the future in
decision-making processes and causes inflation to gain momentum. Due to the theoretical developments in the
monetary economy and the experiences related to inflation, the central bank keeps its price stability target above
the unemployment and growth targets (Goodfriend, 2000: 195). There has been a consensus in the economic
field that the activist monetary policies that emerged in order to increase production and lower unemployment to
a sustainable level led to a permanent fall in unemployment and an increase in inflation rather than a permanent
increase in production and consequently the commitment to price stability has become widespread as the primary
objective of monetary policy (Mishkin, 1997b: 2). Thus, the efforts of central banks to achieve price stability in
the framework of the experience of living with high inflation have started to increase.
In economies with no price stability, inflation costs are higher. The cost of inflation can be added to the destruction
of the cost and tax system resulting from the use of money with no interest yield in daily transactions and in
increasing amounts. Since the sudden and unexpected changes in the rate of inflation increase the cost of capital, it
reduces the investments below the optimal level. In parallel with the increase in inflation, the increasing tax burden
may lead to the transfer of capital to wrong investments, leading to the detachment of institutional investments
from productive areas and deterioration of the labor market (Fischer, 1993: 5-7). The guiding feature of price
stability reduces the costs of inflation and ensures that the economy works more effectively
There is widespread agreement that the primary objective of monetary policy should be price stability. Factors
such as the change in monetary policy effects and the emergence of these effects with delays, long-term disparity
between inflation and unemployment, the problem of inconsistency in the time dimension and the economic
costs of inflation play an important role in the reconciliation of the main objective of monetary policies to be
price stability (Mishkin ve Posen,1997: 2-4).
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Inflation stems from the uncontrolled increase in money supply by the monetary authorities to finance public
spending. When inflation is brought under control and price stability is ensured, economic units can easily follow
relative price changes, and the habit of indexing to the past caused by inflation will decrease and it will be easier
to take economic decisions. Economic theories refer to different views on the limitation of the increase in money
supply without causing inflation. In this study; Classical approaches, Keynesian approach, Monetarist approach,
New Classical Economics approach, New Keynesian approach and Post Keynesian approach to the assumptions
of basic approaches and price stability are also included.
Central banks responsible for the implementation of monetary policy affect inflation through the policies they
implement. The ultimate goal of central banks is to ensure price stability in many countries. In order to achieve
price stability, various monetary policy strategies have been implemented in the developing economic process. The
most accepted theoretical approach of these strategies and the strategy which has been applied in many countries
is inflation targeting.
The inflation targeting strategy is based on a quantitative inflation target or target range determined for a reasonable
period in order to ensure and maintain price stability, which is the ultimate goal of the central bank and this is
a monetary policy application defined as public disclosure (Svensson, 2006: 1). The most important aim of the
monetary policy implementations implemented after the 1970s was to reduce inflationary uncertainty and to
ensure price stability.The theoretical developments after the 1970s also tied the price stability to the confidence
in economic policies along with the policies implemented. The most important element of trust in economic
policies is reducing inflationary uncertainty. In all applied targeting strategies, but to reduce uncertainty and to
direct the expectations of economic units.
In the study, the concept of price stability, the problems encountered in the absence of price stability and the concept
of price stability in economic theories are discussed. In the historical process, in the light of different theoretical
assumptions and with the exception of temporary shocks, inflation is attributed to the wrong economic policies
implemented. For example, while the Monetarists see inflation as the result of the increase in the money supply more
than the growth rate, Keynesian theory reveals the inverse relationship between inflation and unemployment with
the help of the Philips curve, thus showing inflation as inevitable. However, with the developing economic theory,
the determination of the motives that direct the inflation, that is, the expectations with different qualifications,
led to the development of different approaches in the fight against inflation in economic policies.
Key Words: Economic Theories, Monetary Policies, Price Stability, Inflation.
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KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ:
TARİHSEL GELİŞİMİ, AMAÇ VE YÖNTEM /
COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION:
HISTORICAL DEVELOPMENT, PURPOSE AND
METHOD
Doç.Dr. Fulya AKYILDIZ1

Özet
Karşılaştırmalı yöntem, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir araştırma biçimidir. Karşılaştırmalı yöntem
edebiyat, eğitim, iktisat, siyaset bilimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve önce bir araştırma konusu,
daha sonra ise ait olduğu disiplinin altında bir çalışma ve karşılaştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda, kamu yönetiminde karşılaştırma ya da karşılaştırmalı kamu yönetimi (KKY), kamu yönetimi disiplini
içinde ülkelerin yönetim yapılarının incelenmesinde önce bir araştırma yöntemi ve daha sonra da kamu yönetiminin
bir alt çalışma alanı olarak karşımıza çıkar. Bu araştırmada bir çalışma alanı olarak KKY’nin içeriği, amacı, çalışma
yöntemi, bu alandaki gelişmeler ve kamu yönetimi disiplini içindeki yeri hakkında bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Kalkınma Yönetimi

Abstract
The comparative method is a form of research widely used in social sciences. Comparative methodology is widely
used in literature, education, economics, political science and comes first as a research topic and then as a study and
comparison field under the discipline that it belongs to. In this context, comparisons in public administration or
comparative public administration (CPA) emerged before as a research method the examination of the governance
of countries within the public administration discipline and then as a sub-study area of public administration. In
this research, the content, aim, method of work, developments in this area and its place in the public administration
discipline are given as a study field of CPA.
Keywords: Comparative Public Administration, Public Administration, Development Administration

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
KKY, tek tek devletlerin sınırları içinde kalan ve bu sınırlar içinde, sürekli hareket halinde, karmaşık bir toplumsal
bütünün parçası olarak beliren kamu yönetimi olgusunu incelemektedir (Ayman Güler, 2004: 16). KKY, kamu
yönetiminin bir alt çalışma alanı olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiştir. KKY araştırmalarına, yönetimi
geliştirme mantığı çerçevesinde yaklaşılmasına bağlı olarak, kalkınma yönetimi ve uluslararası karşılaştırmalı
1 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Uşak, e-mail: fulya.akyildiz@usak.edu.tr
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kalkınma konuları arasında bir ilişki kurulmaktadır. Karşılaştırma, geliştirme ve kalkındırma çözümlemesinin
yapıldığı geleneksel birim ulus devlettir. Birçok Amerikalı için kamu yönetimi kavramı Birleşik Devletlerdeki kamu
yönetimine bir gönderme olarak anlaşılmaktadır. Sömürge olmaktan kurtulan ülkelerde kamu yönetimine ilişkin
çalışmalar ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılmıştır. Amerikan bağlamı ve KKY kavramı çerçevesinde
tek bir yönetim düşüncesini içeren bu çalışmalar bile oldukça sınırlı gerçekleşmiştir. Bağımsızlıklarını elde ediş
biçimleri ve çağdaş kurumların gelişmesi bakımından benzer olan bu yeni bağımsız devletler için yönetime ilişkin
çalışmalarda iyimser bir bakış açısıyla “kalkınma yönetimi” kavramını kullanmak bir rahatlamayı, refahı ifade eden
“kalkınma” kavramı ile fiilen eşanlamlı olarak görülmeye başlamıştır (Riggs, 2006).
KKY çalışmalarının temelinde “başkalarının deneyiminden yararlanma, başka ülkelerde geliştirilmiş olan yönetim
tekniklerini, yenilikleri öğrenme, bunları kendi ülkesinin yönetimine uyarlama” düşüncesi yatmaktadır (Emre, 2003,
72–73). Ancak uygulamada ise, “kalkınma yönetimi” kavramı çerçevesinde önce gelişmiş ülkeler ve sonrasında
da uluslararası finans kuruluşları tarafından bu çalışma alanının amacı çarpıtılmış ve KKY çalışmaları, kapitalist
ülke yönetim yapısının azgelişmiş ülkelere model olarak sunulması biçiminde kullanılmıştır. Nitekim 1960’lı
yıllarda yıldızı bir anda parlayıp 1970’li yıllarda ise sönen karşılaştırmalı yönetim çalışmalarının 1990’lı yıllarda
küreselleşmenin neoliberal söylemi çerçevesinde yıldızının tekrar parlamaya başlaması bu bakış açısı ile ilgilidir.
KKY çalışmalarının bu ikinci dönem yükselişi doğrudan doğruya, kapitalizmin yeniden yapılanması ile ilgilidir.
Kapitalizm, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bir dünya sistemi olmuş ve kapitalizm ile başlayan değişim
giderek bütün dünyayı etkilemiştir. Günlük dilde kapitalizm sözcüğü esas olarak ekonomik bir olguyu ifade edecek
biçimde kullanılmaktadır; yani kapitalizm sözcüğünün semantiği içinde ekonomik öğe çok ağır basmaktadır.
Günlük dilde sözcük kullanılırken esas olarak bu ekonomik anlama gönderme yapılmaktadır. Ancak hiç gözden
kaçmaması gereken husus, en azından burada, kapitalizmin ekonomik olduğu kadar toplumsal ve politik bir
anlamı ifade ettiğidir (Şaylan, 1995, 18). Buna göre kapitalizmin liberal düşünceye dayalı ekonomik, toplumsal,
kültürel, siyasal, yönetimsel ve bilimsel bir felsefesi vardır. Kapitalizmin 1970’li yıllarda içine girdiği bunalımdan
yeni liberal politikalar aracılığıyla güçlenerek çıkması, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına bağlı olarak Soğuk Savaş’ın
sona ermesi ve bunun da kapitalizmin sorgusuzca zaferi olarak algılanması, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel
ve devlet yaşamında bir bütün olarak ülkeleri birbirine benzer politikalar geliştirmeye ve uygulamaya zorlamıştır.
İşte bu küreselleşmedir. Küreselleştirilen kamu reformları çerçevesinde kamu yönetimlerinin benzer biçimde
yapılandırılması ve işlevlendirilmesi de buna dâhildir.
Bu dönüşüm, kapitalizmin dinamik özelliğini oluşturan sermaye birikiminin gündeme gelmesidir. Sermaye
birikiminin hızı ve biçimi toplumsal yapıyı ve bu yapıya özgü siyasal örgütlenmeyi belirleyen ana parametre olarak
kabul edilmektedir. Ülkelerin birbirine benzer yapılara büründürülmesine hizmet etmesine bağlı olarak KKY
çalışmalarını olumsuz bir biçimde değerlendiren ve bu çalışmalara bilimsel anlamda bir değer biçmeyen yönetim
bilimi yazarları vardır. KKY’nin bir dönemde Amerikan yayılmacılığının aracı olarak kullanılması, bu çalışma
alanının bütünüyle yadsınmasını haklı çıkarmamaktadır (Emre, 1997, 17). Yukarıda da belirtildiği gibi, KKY,
ülkelerin yönetim yapılarını incelemeye çalışan bir araştırma yöntemidir. Yönetim bilgisi evrensel olmasına karşın,
ülkelerin yönetim uygulamaları toplumsal yapılarına bağlı olarak farklılıklar taşımaktadır. KKY, işte bu farklılıklardan
yola çıkarak evrensel nitelikli genel geçerliliği olan bir kamu yönetimi disiplini oluşturmada bir yöntem ve araçtır.
KKY çalışmalarının tarihi incelenirken, bilimin uygulamada onu kullananın sömürgeci amaçlarını gerçekleştirmeye
nasıl hizmet etti(rildi)ği en iyi şekilde gözlenmektedir. Gerçekte bir yöntem ve çalışma alanı olan KKY, kapitalist
sistemde modern dönem sömürgeciliğini gerçekleştirmenin bir aracı haline dönüşmüştür.
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KKY, “kamu politikası transferi” içinde önemli bir yer tutan “yönetim reformu transferi” ile birlikte ele alınmaktadır.
Bu yaklaşım KKY çalışmalarının tarihsel ve güncel içeriğinde mevcuttur. Ülkelerin yönetim yapılarını incelemek
suretiyle “iyi yönetim” uygulamalarını transfer etmek söz konusu çalışma alanının kuramsal zeminini de ortaya
koymaktadır.

Karşılaştırmalı Kamu Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
Bilim dallarının evriminde çeşitli aşamaların kesinlikle saptanması olanağı yok ise de, KKY alanının kuramsal
temellerinin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde geleneksel kamu yönetiminin çetin eleştirilere uğramaya başladığı
1940’lar2 ile bu eleştirilerin yoğunluk kazandığı ve daha sistematik bir biçimde ortaya konduğu 1950’lerde atıldığı
söylenebilir. Kavramsal kuram araştırmaları ise ancak 1960’larda önem kazanmıştır (Heper, 1973, 1). Gerçekte
KKY adı altında başlayan bu çalışma alanı, zamanla bu alandaki çalışmaların “karşılaştırma” amacından saptırılması
ile ülke kamu yönetimlerinin incelenmesine ve çözümlenmesine evrilmiştir. KKY, İkinci Dünya Savaşı sonrasına
kadar önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaz. KKY alanının kuruluş dönemi, 1945 sonrasının “kalkınma
yönetimi/idaresi” anlayışı ile aynı döneme denk gelmektedir. KKY bu dönemde ABD öncülüğünde, uluslararası
kuruluşlar aracılığında, az gelişmiş ülkeleri “kalkındırma-modernleştirme” hareketinin önemli araçlarından biri
olarak kullanılmıştır. Bu alan, İki dünya savaşları sonrasında Avrupa’nın yaralarını sarma amacını taşıyan Marshall
Planı’nın az gelişmiş ülkelere ulaştırılmasının aracı olan “kalkınma iktisadı” ve “kalkınma yönetimi” anlayışının bir
uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Savaş sonrasında gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden, özellikle ABD’den,
bilgi ve teknoloji aktarılmasına (transfer) dayalı bir kalkınma stratejisi (ithal ikame kalkınma modeli) almışlardır. Bu
dönemde, ekonomik kalkınma konusundaki araştırmalara yönelik büyük bir istem oluşmuştur. Az gelişmiş ülkelerin
kalkınması için yapılan yardımların yerlerine gidip gitmediğinin denetlenmesi ve “kalkınmanın nasıl yönetileceği”
konusuna yönelik artan bu ilgi, bilimsel anlamda KKY araştırmalarının başlangıcı ve tetikleyicisi olmuştur. Buna
bağlı olarak dünyanın az gelişmiş bölgelerinde çeşitli amme idaresi enstitüleri kurulmuştur. Örneğin Türkiye’de
Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) bu amaçla kurulmuştur. Bu konudaki en dikkate
değer gelişme ise, Ford Kuruluşunun gözetimi (himayesi) altında 1962 yılında Fred Riggs tarafından başı çekilen
“Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Grubu”nun kurulmasıdır. Bu Grup, ABD yönetim uzmanları ile sıkı bir bağlantı
içine girmiştir. Bu bağ ve “kalkınma yönetimi”ne olan ilgi, kamu bürokrasisi üzerinde karşılaştırma çalışmalarının
dikkate değer ölçüde yaygınlık kazanmasına neden olmuştur. Rusya ve ABD’de ideolojik savaşın devam ettiği bu
dönemde yapılan KKY çalışmalarının amacı, gelişmekte olan ülkelere Amerikan kamu yönetimi modelini ihraç
etmektir (Treviño, 2018). Nitekim bu dönem, KKY alanının başlangıç aşaması olarak da kabul edilen “geleneksel
KKY” dönemine denk gelmektedir.
Geleneksel KKY, Batı Avrupa ülkelerinde yönetsel işlev ve yapıyı tanımlayıp çözümlemek ile ilgilenmektedir. Geleneksel
yaklaşım daha çok tanımlayıcı nitelik taşımakta olup bir ülkenin yönetim sistemini tarihsel ve hukuksal açıdan
incelemektedir. Tarihsel yaklaşım kimi kurumların kökenlerinin ve gelişmesinin incelenmesine yoğunlaşmaktadır.
Hukuksal yaklaşım ise yönetsel işlemlerin anayasa ve diğer yasalara uygunluğu üzerinde durmaktadır. Bu dönem
KKY çalışmalarının alanı demokratik siyasal sistemler ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin ve
doğu ülkelerinin yönetsel sistemleri incelenmemiş ve KKY çalışmaları sadece demokratik ve gelişmiş ülkelerin
yönetim sistemlerine özgü bir ilgi alanı haline gelmiştir.
2 İlk ve etkili eleştiri Dahl (1947, 8)’de bulunur.
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1970’li yıllarda KKY alanında yapılan çalışmaların sayısında önemli bir düşüş olmuştur. “Birinci petrol krizi” ve
Nixon yönetiminde gerçekleşen siyasi bunalım (Watergate skandalı) bu yıllara denk gelmektedir. Bu dönemde teknik
yardım amaçlı proje ve programların sayısı azalmış ve gelişmekte olan ülkeler kalkınma stratejilerini değiştirmek
zorunda kalmışlardır. Fon kuruluşları ve ajansları karşılaştırmalı çalışmalara yönelik fon ve istemin azalması nedeniyle
araştırmalara yönelik yaptıkları yardımın niteliğini değiştirmiştir. “Karşılaştırmalı Yönetim Dergisi” (The Journal of
Comparative Administration”) KKY konularına yer vermeyen bir içerikle “Yönetim & Toplum” (Administration
& Society”) olarak ad değiştirmiştir. Buna karsın, kimi önemli dergiler bu alanda araştırma yapmayı sürdürmüştür.
ABD’de “Uluslararası Kamu Yönetimi Dergisi” ve “Kamu Bütçesi ve Finans Yönetimi: Uluslararası Dergi”; Birleşik
Krallık’ta “Kamu Yönetimi ve Kalkınma” ve “Uluslararası Yönetim Bilimleri Dergisi” gibi.
KKY çalışmaları, 1980’lerde ve özellikle 1990’larda yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde kamu
yönetimi, özellikle “Blacksburg Manifestosu” sonrasında “Yeni Kamu Yönetimi (YKY)” ve “Yeni Kamu İşletmeciliği
(YKİ)” akımları doğrultusunda işletmecilik mantığı ile gelişmiştir. 1990’ların ortasında başlayan teknolojik devrim
ile dünya değişmeye başlamış, bu arada komünizm tehlikesi ve tehdidi sona ermiş, Doğu Avrupa ve Sovyetler
Birliği’nin parçalanması ve küreselleşmenin hız kazanması KKY çalışmalarının içeriğini ve biçimini değiştirmiştir.
KKY alanındaki bu yeni dönem ise “çağdaş KKY” olarak adlandırılmaktadır. Gelişmiş Batı ülkelerinde geliştirilmiş
olan teknoloji ve yönetsel yöntemleri, tarihleri ve değerleri çok farklı olan Doğu yönetimlerine uygulama doğal
olarak bir sorunun varlığına işaret etmektedir. Bir ülkenin kültürel kalıplarını, toplumsal değerlerini inceleyip
dikkate almadan başka bir ülkede geliştirilen yönetsel yöntemleri uygulamaya kalkışmak, elde edilmek istenilen
amaçlara ulaşmayı engelleyecektir. Çünkü yönetsel sistem, içinde bulunduğu toplumsal çevre ile sıkı bir etkileşim
içindedir ve bu toplumsal çevrenin oluşturduğu gelenek, görenek ve değer sistemlerince etkilenmektedir. Buradan
hareketle yönetsel sistemleri içinde bulundukları toplumdan soyutlayarak incelemenin yeterli olmadığı görülmüş ve
incelemelerin kapsamı, toplumsal çevreyi de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bu arada, bu alandaki çalışmalar
karşılaştırmalı siyaset ile çok sıkı ilişki içindedir. Buna bağlı olarak ülkelerin yönetim sistemlerini incelemek, bu
ülkelerin siyasal sistemlerinin isleyişini de incelemeyi gerektirmektedir. Ülkeler nüfus, istikrar, ideoloji, ekonomi
gibi konular açısından da inceleme konusu yapılmaktadır.
KKY çalışma alanı, yüzyılın sonunda ise yine ABD öncülüğündeki Batı’nın ve uluslararası güç merkezlerinin, kalkınma
iktisadını/yönetimini geride bırakarak yaşama geçirmeye çalıştıkları “yapısal uyarlama reform” hareketinin önemli
araçlarından biri olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1990’larda KKY’nin yeni açmaları şunlardır: Çeşitli ülkelerdeki
yönetim yapıları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak; ve özellikle az gelişmiş ülkelere “iyi yönetişim”
uygulamalarını gerçekleştirmeleri için destek olmaktır. Ülkelerin kamu yönetimlerini inceleme gereksinimini duyan
ve bunu gerçekleştiren gerçekte bir dış öznedir. “İnceleme ve çözümleme neden yapılmaktadır?” sorusuna verilen
yanıt ise, “farklı yönetim uygulamalarını inceleyerek kendi yönetimimizi daha iyi kavrayabilir ve geliştirmeye katkı
sağlayabiliriz” (Treviño, 2018); “kamunun örgütlenmesi için ‘doğru’ ve ‘evrensel’ olduğu düşünülen kalıpların somut
olarak uygulanabilmesi için tek tek ülkelerin tanınması gerekmektedir. Amaç kalkınmacı veya reformcu yönetim
kalıplarının, tekil ülkelerde, en az pürüz ve sapmayla uygulanmasıdır” (Karahanoğulları, 2004, 22) biçiminde
özetlenmektedir.

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Çalışmalarının Amacı
Kalkınma yönetimi gibi KKY’nin kökleri de antik dönemlere dayanmaktadır. Kamu yönetimi uygarlık kadar eskidir.
Mısırlılar, Yunanlılar, Babilliler, Romalılar gibi eski imparatorluklar önemli yönetim sistemleri geliştirmişler ve
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yönetimi, kalkınmak ve gelişmek için bir araç olarak kullanmışlardır. Yönetimin bu şekilde kullanılması “kalkınma
yönetimi” olarak adlandırılmaktadır. Köken bakımından kamu yönetimi çalışmaları ile eş zamana dayanan KKY
çalışmalarının amacı, dönemsel olarak ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişiklik göstermektedir. KKY’nin
bir çalışma alanı, bir yöntem ve bir sömürgeleştirme aracı olarak söz konusu amaçları şu şekilde sıralanabilir:
(1) Ülkelerin kamu yönetimleri hakkında karşılaştırmalı sonuçlar elde etmek (Bir yöntem olarak): Gerçekte
bir araştırma yöntemi olan ülke incelemelerinin temel amacı, yönetsel olguların ülkeler arasındaki benzerlik ve
farklılıklarını araştırmak, tanımlamak, gruplamak ve karşılaştırmalı sonuçlar elde etmektir.
(2) Kamu yönetimi disiplininin gelişmesi için genel geçerli ilkeleri belirlemek (Bir çalışma alanı olarak): Kamu
yönetimi disiplininin içinde yer aldığı ulusal bütüne ayrılmaz biçimde bağlı olması, bu disiplinin evrensel genelgeçer yasalarını saptama hevesindeki toplumbilimcileri yöntemsel bakımdan önemli ölçüde sıkıştırmaktadır (Ayman
Güler, 2004, 16). Uygulamada Amerikan dış politikasına doğrudan bağlı olduğu için eleştirilmesine karşın, en genel
anlatımla, “KKY”, çeşitli ülkelerin kamu yönetimi sistemlerinin birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmesini ve
bunlardan genellemelere gidilmesini amaçlamaktadır. Nitekim ulusal sınırları aşan ilkelerden ve genelleştirmelerden
elde edilebilecek karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadıkça kamu yönetimi disiplininin gelişmesinden söz edilemez.
(3) Ülkelerin “yönetim kültürü” ile kamu yönetiminin genel geçerli ilkelerini uyumlu hale getirmek: Bir önceki
amacın bir devamı olarak, ülkelerin kamu yönetimini geliştirmek -ve bugünkü moda söylemle “iyi yönetim”i
gerçekleştirmek için ülkelerin yönetim kültürlerini incelemek ve bu kültürü kamu yönetiminin genel geçerli ilkeleri
-ve günün geçerli yönetim yaklaşımları3- ile uyumlu kılmaktır.
Bir çalışma alanı ya da bir alt disiplin dalı olarak ortaya çıkan KKY’ye olan gereksinim, bir ülkede “idare” anlamında
yönetimin geliştirilmesi ve “iyi yönetim”in kurulmasında o ülkeye özgü koşulların ve “yönetim kültürü”nün
öneminin anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin geleneksel kamu yönetimi kuramının, sanayileşmiş ülkeler
göz önünde bulundurularak geliştirildiği bilinmektedir. Söz konusu kuram, süregelen ve tekdüze işlemlerle ilgili
olup bu kuramdan çıkarılan öneriler, belli siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel bir ortam bakımından geçerlidir.
Gelişmekte olan ülkelerde de tek düze işlemler görüldüğüne göre ve bu işlemlerin belli bir etkinlik ve verimlilik
düzeyinde yürütülmesi gerektiğine göre, geleneksel kamu yönetiminin bu ülkeler açısından geçersiz olduğu
söylenemez. Ancak bu kuramdan çıkarılan önerilerin bu ülkelerin tüm yönetimsel sorunlarını çözmeye yetmeyeceği
ya da her ortamda aynı sonucu vermeyeceği de bilinmektedir. KKY, söz konusu soruna bir tepki olarak gelişmiştir.
Bir ülkenin kamu yönetimi, fiziksel ve teknolojik olduğu kadar, içinde işlediği siyasal, toplumsal, ekonomik ve
kültürel çevreye (Wu, 1972, 127) ve bunlar sonucunda oluşmuş devlet geleneğine ve yönetim anlayışına bağlıdır.
Bu çalışma alanı, yönetimsel yapıları içinde bulundukları ortam ile ilişkilerini göz önünde tutarak incelemektedir.
Yönetimsel yapılar bağımlı değişkenler olarak ele alınmaktadır. Ancak KKY kuramcıları, son çözümlemede, belli bir
kalkınma ve modernleşme modelini kendilerine ölçüt olarak almaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki yönetimsel
yapıların söz konusu ideal modellere ne denli benzediğini ve hangi noktalarda o modellerden ayrıldığını ve ortaya
çıkan farklılıkların söz konusu ülkelere özgü nedenlerini araştırmaktadırlar. Farklılıklara yol açan nedenlerin ortadan
kaldırılması ile bu ülkelerin idari sorunlarının çözümleneceği varsayılmaktadır (Heper ve Berkman, 1979, 3).
3 Denhardt ve Denhardt (2006, 2), kamu yönetiminde yaklaşımları, kamu yönetimi okullarını (Klasik/Geleneksel Okul [1900–1925],
Neoklasik/Davranısçı Okul [1925–1950], Modern Okul [1950–1980] ve Neomodern Okul [1980–2005]) göz önünde bulundurarak
Eski Kamu Yönetimi (1900–1980), Yeni Kamu İşletmeciligi (1980–1990) ve Yeni Kamu Hizmeti (1990 sonrası) Yaklaşımı olarak üçlü
bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır.
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(4) Gelişmekte olan ülkelere kapitalist kamu yönetimi modelini (özellikle Amerikan modelini) ihraç etmek (Bir
sömürgeleştirme aracı olarak): Kamu yönetimi ve KKY çalışmaları özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık
kazanmıştır. Rusya ve ABD’de ideolojik savaşın devam ettiği bir dönemde yapılan çalışmalarla amaçlanan, gelişmekte
olan ülkelere Amerikan kamu yönetimi modelini ihraç etmektir (Treviño, 2018). Buna bağlı olarak, 1945–1980
dönemini kapsayan dönemde yapılan KKY çalışmaları, Amerikan dış politikasına doğrudan bağlı olduğu, “yönetsel
kalkınma” ve “kalkınma yönetimi” kavramları üzerinden azgelişmiş ülkelerde eşitsizlikleri yoğunlaştırdığı, iktidarı
yönetimsel seçkinlerin ellerine teslim ettiği için yoğun eleştirilere uğramıştır (Loveman, 1976, 616–621).
(5) “Kamu sektörü reformu”nu gerçekleştirmek (modern bir sömürgeleştirme aracı olarak): 1980’den başlayarak
son çeyrek yüzyılda, KKY çalışmalarının konusu ya da amacı değişmiştir. Amaç, “kalkınma yönetimi” olmaktan
çıkmış, “kamu sektörü reformu” olarak belirlenmiştir (Ayman Güler, 2004, 14–15). Buna bağlı olarak, az gelişmiş
ülkelerde kamu sektörü reformu, “yapısal uyum/yapısal oryantalizm” adı altında “dış kredi” sağlamanın ön koşulu
olarak ve kamu politikalarının değişimini de kapsayacak bir içerikte yaygınlık kazanmıştır.
Amaç, gelişmekte olan/az gelişmiş ülkelere kamu yönetimi modeli ihraç etmek gibi sömürgeci bir hedef olunca, böyle
bir çabanın ve hedefin, bir akademik çalışma alanı üretmede yetersiz kalacağı kolaylıkla söylenebilir. Bu nedenle
KKY, akademik bir çalışma alanı olarak fazla gelişememiş, ülkelerin yönetim yapılarını tek tek çözümleyen “kısır ve
kısıtlı bir yöntem” olmaktan öteye geçememiştir. Nitekim KKY alanında yaşanan belirsizlik de bunu göstermektedir.
KKY çalışma alanının ilgi alanı ve araçlarına ilişkin tartışmalar hangi konuları hangi araçlarla incelersek ölçülebilir
sonuçlara varırız tartışmasından öteye gidememiştir. Amaç, merkezde üretilen kalıpların uygulanabilmesi için
ölçülebilir, nesnel ve güvenilir verilerin toplanması olmuştur (Karahanoğulları, 2004, 22). Amaç bu olunca, verileri
toplayanlar ve değerlendirenler de doğal olarak araştırma için fon sağlayan kapitalist kurumlar olmuştur. Az gelişmiş
ülkelere ait elde edilen veriler bu kurumların bağlı olduğu merkezlerde, siyasal rejime ve iktidara müdahale etmek
de dâhil olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Çalışmalarında Yöntem
Genel olarak KKY çalışmalarında çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. KKY çalışmaları ile ilgili olarak yönetim
bilimciler kimi zaman ülkelerin kamu yönetimlerinin tam olarak nelerinin ve nasıl inceleneceğini ve hatta
karşılaştırılacağına ilişkin kimi bilgiler vermektedirler. Bu konuda değişik yaklaşımlar söz konusudur. Bir yaklaşım,
olgulara ve istatistiklere dayalı deneysel bilgiyi esas almaktadır. Bir diğeri, değer yargılarını gerektiren normatif
konulara yoğunlaşmaktadır. Örneğin ilk yaklaşıma göre, bir grup ülkenin ekonomik kalkınmasını gösteren gayrisafi
yurtiçi hâsılaları, gelir oranları, ihracat ve ithalat miktarları hakkında bilgi içeren istatistikler incelenmekte ve
karşılaştırılmaktadır.
İkinci yaklaşım ise, bu istatistikleri reddetmekte ve bunun yerine ülkeler için bu istatistiklerin olumlu ya da
olumsuz olup olmadığının açıklanması üzerine yoğunlaşmaktadır (“Introduction to …”, 2018). Her iki yaklaşım
bize yönetim sistemlerini çözümlemede ve karşılaştırmada farklı ancak eşit düzeyde önemli araçlar sunmaktadır.
Ancak, söz konusu yaklaşımlar ülkelerin ekonomik kalkınmalarını incelemek ve karşılaştırmak açısından uygun
olmakla birlikte, bir ülkenin siyasal kültür geleneği ile ilişkili olan kamu yönetimlerini incelemek ve karşılaştırmak
açısından uygun düşmemektedir.
Kamu yönetimlerini incelemede ve karşılaştırmada 1990’ların başlarına kadar en çok kullanılan yöntem, Soğuk
Savaş politikalarına büyük oranda dayanan “üç dünya yaklaşımı”dır. Üç dünya ile sözü edilen: (1) Birleşik Devletler
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ve müttefikleri; (2) Sovyetler Birliği ve müttefikleri; ve (3) ekonomik olarak gelişmemiş ve ilk iki sınıflandırmaya
dahil olmayan “üçüncü dünya ülkeleri” olarak nitelendirilen ülkelerdir. Sovyetler Birliği 1991 yılında çökmesine
karşın, bu yaklaşım bugün bile birçok KKY çalışmalarında ve bu alanla ilgili ders kitaplarında esas alınmaktadır.
İncelemeler ve karşılaştırmalar, demokrasi, otoriterizm, komünizm, kapitalizm vb. üzerinden yapılmaktadır. Bu
yöntem hala geçerli olmasına karşın, dünya düzenindeki değişimler ve YKİ anlayışı, incelemenin ölçütlerine yansımış
ve incelemeye yeni boyutlar kazandırmıştır: Küreselleşme, YKY, yönetişim gibi (“Introduction to …”, 2018).
KKY araştırmaları farklı ülkelerin kamu yönetimlerinin incelenmesi biçiminde yapılabileceği gibi, tek bir ülke kamu
yönetiminin dönemlere ayrılıp incelenmesi biçiminde ya da tek bir ülkenin belirli bir dönemdeki yönetiminin
yönetim ölçeklerine ayrılıp (genel yönetim-yerel yönetim) incelenmesi ve karşılaştırılması biçiminde de yapılabilir.
Ülkelerin kamu yönetimlerinin incelenmesi ve bu incelemenin sonucunda bir karşılaştırmanın yapılması, bir
ülkedeki kamu yönetimi anlayışına yakın durup o anlayışı diğer ülkeye ihraç etmeden ya da dayatmadan, öteki
ülkenin kamu yönetiminin de çözümlenmesi biçiminde yapılmalıdır. Tek bir ülke içinde farklı yönetim dönemlerini
incelemek ise, o ülkedeki kamu yönetiminin devam eden, değişen ya da eklenen yeni işlevlerinin neler olduğunu
belirlememiz açısından önemlidir. Kamu yönetimlerinin tek bir yönetim ölçeğinde incelenmesi karmaşık yapılı
sistemlerin anlaşılmasına engel olur. Bu nedenle, özellikle federal şekilde örgütlenmiş ülkelerde yönetim yapılarının
farklı ölçeklerde incelenmesi gerekir (Treviño, 2018).
Bu noktada, hangi ülkelerin yönetim yapılarının incelemeye ve karşılaştırmaya esas alınacağı sorusu daha kolay
yanıtlanabilir. Yukarıda eleştirilen yaklaşımda, merkezde üretilen kalıplara göre dönüştürülmesi istenen kamu
yönetimlerinin hepsi inceleme konusu olabilirken, ikinci yaklaşımda, daha sınırlı bir inceleme alanı söz konusu
olacaktır. Üç olasılık ortaya çıkabilir: İlk olarak, ülkenin yönetsel yapısının geliştirilmesinde, çeşitli nedenlerle bir
başka ülkenin yönetsel yapısı örnek alınmış olabilir. Yönetsel kurumlar, kavramlar ve hukuksal yapının yakınlık
gösterdiği bu “model (kaynak)” ülke yönetsel sisteminin incelenmesi mümkündür. İkinci olarak, bir model/kaynak
olma nedeninden kaynaklanmasa da çeşitli ülkelerin yönetsel sistemleri arasında benzerlikler bulunabilir. Örneğin,
yapısal uyarlama politikalarını yaşama geçirmiş bir üçüncü dünya ülkesi, bu politikaları uygulama bakımından henüz
işin başında olan bir ülkeye sonuçların gözlenmesi için örnek olabilir. Bu iki olasılıkta da bir “benzerlik durumu”
söz konusudur. İlkinde, tarihsel/yapısal bir benzerlikten ikincisinde ise daha olumsal (tesadüfî) bir benzerlikten söz
edilebilir. Üçüncü olasılık, dünyada “temel yönetsel sistemlerin (geleneklerin)” varlığını kabul etmek ve bu sistemleri
tanımak amacıyla, temel sistemlerin somutlaştığı örnek ülkeleri incelemektir (Karahanoğulları, 2004, 21–24).

Sonuç Yerine: Kamu Yönetimi Disiplini İçinde Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Çalışmalarının Yeri
KKY’nin tarihi köklerini anlamak ve anlamlandırmak aslında yönetim biliminin en önemli sorunlarından biridir.
Bu anlamda KKY’nin bir bilimsel çalışma alanı olarak yeterince araştırılmış ve önemli sonuçlara varılmış bir alan
olduğu söylenemez. Oysaki kamu yönetimi disiplininin kendisi, ülkelerin yönetim yapılarını karşılaştırmak suretiyle
başarılı bir yönetim kurma gereksiniminden doğmuştur. Kamu yönetimi disiplinin tarihi, bir anlamda KKY
disiplininin tarihidir. Kamu yönetiminin siyaset biliminden bağımsızlığını kazanarak ayrı bir inceleme alanı olarak
gelişimi, bilindiği gibi Woodrow Wilson (1887, 1)’ın “İdarenin İncelenmesi” başlıklı yazısıyla başlar. Amerikan
kamu yönetimi disiplininin başlangıcı sayılan Woodrow Wilson’ın sözü edilen yazısı, KKY’nin de başlangıç noktası
olarak değerlendirilebilir. Bu yazıda, başka sorunların yanı sıra, Kıta Avrupası’nın kamu yönetimi anlayışından söz
edilmekte ve ABD’ye bu uygulamaların nasıl uyarlanabileceği tartışılmaktadır.
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KKY, Batı’da kamu yönetimi disiplininin bir alt disiplin dalı ve geniş bir çalışma alanı olarak “uluslararası kalkınma ve
KKY” adı altında karşımıza çıkmaktadır. Bu alan Türkiye’de ise fazla gelişmemiştir. KKY, Türkiye’de kamu yönetimi,
siyaset bilimi, yönetim bilimi alanlarında bilimsel çalışmalar yapan çevrelerce üzerinde çok fazla çalışma yapılmış,
kafa yorulmuş, yapıt verilmiş bir alan olarak karşımıza çıkmaz. Türkiye’de KKY alanında yapılmış yayınların sayısı
bu konudaki görüşü destekler niteliktedir. Bu alanda, özellikle 1960’larda, Batı’da yapılan yayınların sayısı oldukça
fazla iken aynı dönemde Türkiye’de bu yayınların Türkçeye çevrilmesi ile yetinilmiştir. Buna karşın, daha önce de
belirtildiği gibi, küreselleşmenin hız kazanması ve buna bağlı olarak neoliberal politikaların yaygınlık kazanması ile
birlikte KKY çalışmalarının da yıldızı tekrar parlamıştır. 1990 sonrasında ve özellikle 2000’li yıllarda bu alandaki
çalışmaların sayıca çokluğu bu savı doğrular niteliktedir.
Batı egemen bir düşüncenin ürünü olarak gelişen bu disiplin dalı, ülkelerin yönetim kültürünü ve o ülkeye özgü
sosyo-ekonomik koşulları bir yana bırakmaktadır. Disiplin, özellikle 1990 sonrasındaki gelişimini, Dünya Bankası,
OECD, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-United Nations Development Programme) ve Amerika
Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID –United States Agency for International Development)
fonları tarafından sağlanan araştırmalar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak araştırmalar, bağımsız
ve akılcıl (rasyonel) olmaktan çok araştırmayı yaptıran kurumların savundukları ideolojinin izlerini taşımaktadır.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT DEFAULT
SWAP SPREADS AND EQUITY INDICES IN EMERGING
MARKETS

Musa Gün1

Abstract
Credit default swap spreads are significant indicators of risk hedging and arbitrage, portfolio diversifications, and
investment decisions. The relationship between credit default swaps and stock returns is a subject of many studies in
the international literature. The aim of this study is to investigate the relationship between Credit default swap spreads
and equity indices. In accordance with this purpose, the linkage between credit default swap spreads and major indices
of the emerging markets countries including Brazil, Chile, Colombia, Czech, Egypt, Hungary, Mexico, Peru, Poland,
Russia, South Africa, and Turkey are analyzed with weekly data spanning from the beginning of 2010 to the end of
2017 through Vector Auto Regression method which investigates the linear interdependencies between the variables.
The study findings show that the variances of the credit default swap spreads and indices are largely explained by the
shock of each variable itself.
Key Words : Credit Default Swaps, Equity Indices, Emerging Markets.
Jel Classification : G10, G12, G15.

Introduction
The prices of financial assets are affected by various risk factors. The most fundamental risks that investors or
companies face are the market risk and the credit risk.
Credit risk is the possibility that one of the contract parties will not fulfill its obligations. Credit risk has three
characteristic features: exposure (the occurrence of a negative change), the likelihood that the parties will not fulfill
their obligations, and recovery (Brown and Moles, 2014). Credit derivatives, developed against such risks, are tools
that help banks, financial institutions and investors manage their loans. For example, if a debtor cannot pay the
debts, losses will occur on the investments and these losses can be compensated by credit derivatives. Banks and
investors prefer credit derivatives over insurance contracts because of their low transaction costs, quick payments
and more liquidity.
Credit default swaps are financial contracts that enable to transfer the default risk of a financial asset, such as a
bond or a loan to another party in exchange for a specified payment. CDS is simply insurance tools for investors,
holding financial instruments in their portfolio, to remove the default risk (credit risk) on the receivables arising
from these instruments at the end of the maturity. Today, credit default swaps are being used as an indicator that
1 Ph.D., Department of Business Administration - Accounting and Finance, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey, Email:
musa.gun@erdogan.edu.tr , ORICD: 0000-0002-5020-9342
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explains the country’s risks beyond the insurance process. In addition, credit default swaps are an indicator that
credit rating agencies can substitute their ratings.
CDS could be considered as an insurance transaction that is made to guarantee the receivable of the creditor.
The cost of this insurance is the spread determined by the CDS rates. The higher the risk of debt, the higher the
CDS point is. The increase in CDS rates indicates that risk of the debt or the economy has increased (Pan and
Singleton, 2008).
In this context, CDS acts as a leading indicator in detecting default risk or fluctuation in credit risk. In other
words, spreads on the swap rates widen when deterioration in credit risk is detected or perceived by the market,
and tighten when there is less credit risk perceived. Also, changes in the spreads are expected to occur before the
stock market reacts. Therefore, the CDS market anticipates corporate credit deterioration well before other capital
markets do. In other words, the CDS market provides the real-time assessment of credit risk, acts as an occasional
leading indicator, and delivers greater efficiency than the equity market. Thus, the finance industry has already
begun to take advantage of the possible link between the CDS spreads and stock markets by offering new products
that help investors make better investment decisions.
In the past few years, emerging market credit derivatives have evolved rapidly, and CDS has become a dominant
product in the emerging structured credit market. In this study, the relationships between CDS spreads and
market indices in emerging markets are examined. The paper proceeds as follows. After the introduction part, we
present literature review in section 2. In Section 3, we introduce the data and research methodology and present
the main findings of the analysis of the relation between CDS spreads and stock market indices. Last part of the
study gives the conclusion.

Literature Review
The relation between credit default spreads, stock market prices and market risk has been analyzed intensively
from both short- and long-term approaches.
There are different findings in the literature regarding whether or not there is a strong relationship between CDS
and stock indices of the economies. Geske and Delianedis (2001) examine the corporate bond credit spreads in
the United States market. Their sample includes 470 firms for the period of November 1991 to December 1998.
Their study result shows that credit risk and credit spreads are not wholly clarified by default spread, leverage, firmspecific risk, and recovery risk, but basically owns to other factors such as taxes, liquidity, and market risk indicators.
The results of various studies, performed by Longstaff, Mithal, and Neiss (2003), Hull, Predescu, and White
(2004), and Blanco, Brennan, and Marsh (2005) show that credit default swap market leads to the price formation,
especially in developed economies.
The outcomes of the study which investigates the equilibrium price relationships and price discovery between
credit default swap, bond, and equity markets for eight emerging markets for the period March 2001–May 2003
are mixed. For instance, in Colombia and Russia, the credit default swap is the most significant factor of price
formation. However, the significance of the credit default swaps and bonds is equal in Brazil and Bulgaria (ChanLau et al., 2004).

58

CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES:
PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER
Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Ayşegül Kanbak

Longstaff et al. (2005) propose that the equity and the credit default swap markets move simultaneously. The study
analyzes the credit default swap spreads for 5-year contracts and corresponding corporate bond prices. The study
result presents that the default component accounts for the majority of corporate spreads across all credit ratings.
Chan et al. (2008) investigate the dynamic relationship between sovereign credit default swap spreads and stock
prices. Their sample covers seven Asian countries for the period from January 2001 to February 2007. The findings
of the study show a strong negative correlation between the spread and the stock indices. On the other hand,
Greatrex (2008) reports a positive relationship between the VIX index and credit default swap spreads, Pan and
Singleton (2007), who analyze the credit default swap spreads during the period of March 2001 to August 2006,
report that the credit spreads for Mexico, Korea, and Turkey share a strong common relation to the United States
stock market volatility which is represented by the VIX index. The research shows that the VIX index is strongly
correlated with sovereign spreads and thus, the index is an important indicator in explaining credit risk changes.
Kapar and Olmo (2011) examine the link between the VIX index and credit default swaps for the period of April
2005 to November 2010. The outputs of the study show that the iTraxx Europe index, the VIX index, the implied
volatility, and the stock prices are all cointegrated with credit default swap spreads.
The findings of the study, which analyzes the relationship between sovereign credit default swaps, sovereign bonds,
and equity markets for thirteen European countries from 2008 to 2011 through vector autoregressive model,
justifies the link between the sovereign debt market and the country’s stock market (Corzo et al. (2012).orzo et al.
The stock market incorporates new information coming into the market more quickly during the years of 2008
and 2009, whereas the credit default swap market has a leading role in 2010. Many empirical studies discover
country-specific evidence on the lead-lag relationship between credit default swap and stock market indices. Eyssell
et al. (2013) present that changes in China’s sovereign credit default swap spreads led stock return changes during
the period of January 2001 to December 2011.
Mateev and Marinova (2017) investigates the relationship between credit default swaps as a representative of credit
risk, and market prices of Markit iTraxx Europe index companies by use of Johansen trace test of cointegration
for a set of 109 pairs of CDS and stock prices of the companies included in the index, over the period of January
2012 to January 2016. The result of the study shows that CDS and stock prices are cointegrated.

Data and Methodology
The study data includes credit default swap spreads and major stock market indices twelve emerging economies
(Brazil, Chile, Colombia, Czech, Egypt, Hungary, Mexico, Peru, Poland, Russia, South Africa, and Turkey) for
the period from 2010 to 2017 at a 403-week observation for each country.
In our study, a vector autoregressive (VAR) model is used to avoid confusion resulting from interaction in economic
analyzes. The VAR model is used to describe and predict the dynamic behavior of time series. VAR models more
advantageous than the more complex simultaneous equation models since the estimations of the VAR model give
better results than the others do (Gujarati and Porter, 2008).
VAR is applied to the stable time series. Firstly, we run the Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron unit
root tests for the sample. In the results, we saw that all of the series have a unit root and become stable in the
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first differences. After that, we run the VAR lag order selections. Logarithmic differences of the series are used in
the analysis.

VAR Lag Order Selection
The lag structure is checked up to 8 lags. The appropriate lag orders are presented in the table below.
Table 1: VAR Lag Orders
Endogenous variables

Lag

LogL

LR

Bovespa- Brazil CDS

1

1223.94

24.86*

PX- Czech Republic CDS

1

1370.97

11.67

South Africa 40- South Africa CDS

2

1336.63

COLCAP- Colombia CDS

1

1376.40

Budapest SE- Hungary CDS

1

S&P/BMV IPC- Mexico CDS

1

EGX 30- Egypt CDS

FPE

AIC

SC

HQ

8.63e-06*

-5.98*

-5.92*

-5.96*

4.19e-06*

-6.70*

-6.64

-6.68

9.04

2.63e-06*

-7.17*

-7.06

-7.12

19.16*

4.08e-06*

-6.73*

-6.67

-6.71*

1173.76

12.33

1.10e-05*

-5.73*

-5.67

-5.71

1352.15

11.37*

4.59e-06*

-6.61*

-6.55

-6.59

2

976.849

9.32

2.96e-05*

-4.75*

-4.65

-4.71

S&P Lima General- Peru CDS

1

1192.88

12.01*

1.00e-05*

-5.83*

-5.77

-5.80

WIG20- Poland CDS

2

1378.45

8.18

4.12e-06*

-6.72*

-6.62

-6.68

MOEX- Russia CDS

3

1131.18

13.27*

1.42e-05*

-5.48*

-5.35

-5.43

IPSA- Chile CDS

2

1379.92

10.42

4.09e-06*

-6.73*

-6.63

-6.69

BIST100- Turkey CDS

1

1115.96

10.16*

1.47e-05*

-5.45*

-5.39

-5.43

* indicates lag order selected by the criterion. LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level), FPE: Final prediction error, AIC:
Akaike information criterion, SC: Schwarz information criterion, HQ: Hannan-Quinn information criterion

Variance Decomposition Analysis
After stationarity tests and lag length selection, VAR analysis is carried out to determine the dynamic relationships
between the series. First of all, variance decomposition analysis is performed by using the estimated VAR model.
The findings of the variance decomposition analysis are presented in Table 2 below. The table explains the effects
of index prices and CDSs shocks on the changes in the index prices and the credit default risk.
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Table 2: Results of Variance Decomposition Analysis
Brazil

Chile

Colombia

Czech

Index

CDS

Index

CDS

Index

CDS

Index

CDS

Variance Decomposition of Index

99.24

0.76

99.31

0.69

99.96

0.04

99.87

0.13

Variance Decomposition of CDS

25.62

74.38

9.59

90.41

26.58

73.42

13.77

86.23

Egypt

Hungary

Mexico

Peru

Index

CDS

Index

CDS

Index

CDS

Index

CDS

Variance Decomposition of Index

99.98

0.02

99.02

0.98

99.82

0.18

99.98

0.02

Variance Decomposition of CDS

15.38

84.62

3.80

96.20

2.48

97.52

26.53

73.47

Poland

Russia

South Africa

Turkey

Index

CDS

Index

CDS

Index

CDS

Index

CDS

Variance Decomposition of Index

98.74

1.26

98.66

1.34

99.23

0.77

99.53

0.47

Variance Decomposition of CDS

22.42

77.58

5.41

94.59

0.83

99.17

19.62

80.38

*The table only shows the results of 10-week variance period.

After 10 weeks, the index values and
 credit default risk shocks clarify the variance of the indices’ prices approximately
99% and less than 1% respectively. In other words, the variance of the indices has been largely explained by their
own shocks. On the other hand, the index values and
 credit default risk shocks explain the variance of the credit
default swap spreads on average 14% and 86% respectively for the emerging economies. For example, 19.62
percent of the CDS variance in Turkey is explained by the changes in the BIST 100 stock market index and 80.38
percent of the variance is determined by the CDS itself. When the variance decomposition findings are evaluated,
it is seen that a large part of any variance is explained by the shock of that variable itself.

Conclusion
CDSs are important tools for hedging or investing in a foreign market. Together with the rapid evolution in
derivative markets, CDS has become an important financial instrument in the emerging markets. In this study,
the relationships between CDS spreads and stock indices in emerging markets are investigated. In accordance with
this purpose, credit default swap spreads and major indices of the emerging markets countries including Brazil,
Chile, Colombia, Czech, Egypt, Hungary, Mexico, Peru, Poland, Russia, South Africa, and Turkey are analyzed
with weekly data spanning from the beginning of 2010 to the end of 2017. The VAR model, which describes
and predicts the dynamic behaviors between the variables, is preferred.
General evaluation of the analysis shows that the variance of the variables is explained by the shocks of each
variable itself.
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WHAT ATTRACTS PEOPLE TO VISIT URBAN GREEN
SPACES? A CASE STUDY OF THE SERA LAKE IN
TRABZON

Doruk Görkem ÖZKAN1, Duygu AKYOL2, Abdullah Çiğdem3

Abstract
With the increase in the number of people living in urban centers, work on the sustainability of urban systems
is increasing. One of the focuses in this context is on the possibilities and benefits of urban open green spaces.
The possibilities offered by urban open green spaces can be expressed in general terms as psychological-physical
health facilities, economic facilities, social facilities and ecological facilities. With these dimensions, open green
spaces have an important effect in stabilizing the deteriorating relationship between man and environment and
improving the urban living conditions. Because urban green spaces have different characteristics and social uses
with different natural proportions of physical features and different social facilities, it is very important to evaluate
people’s preferences for urban green spaces. Studies conducted in different countries and in different cities have
shown that visits to parks are linked to many different reasons, such as being in the nature, getting away from the
city, doing physical exercise, contact with fresh air, socialization. This study is aimed at revealing the preferences
and general perception of visitors to Sera Lake and its surrounding area, which is 8km away from the city center
of Trabzon and 125m altitude. In this research, spatial analysis and questionnaire forms were used. In the first part
of the study, the socio-demographic characteristics of the users are given. In the second part, the usage preferences
are given. In the last part, the data about the general perception of the users are presented. The findings of the
research reveal that the most “silent and private areas” effect is the most influential factor in the visit of Lake
Sera and its surroundings. The highest level of “social facilities offered by urban green areas” and the “ecological
facilities offered by urban green areas” perceived the lowest level in the general perceptions of visitors. The results
of this research provide a better understanding of the factors that influence visitor preferences of a particular urban
green area and the overall perception of the landscape. These results provide local governments, urban planners
and landscape architects with information on effectively managing and managing urban green spaces to meet the
needs of users and improve overall environmental awareness.
Keywords: Urban open spaces, user perception, user experience

Giriş
Sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçası olan kentsel yeşil alanlar, ekonomik, politik, sosyal, kültürel, yönetim
ve planlama açısından disiplinler arası yaklaşımlarla dikkate alınmalıdır. Kentsel yeşil alanlar, kentlerin yaşam
kalitesini desteklemesi ve doğaya dayalı rekreasyon olanakları sunmasından dolayı, kentsel yeşil altyapı sistemlerinin
1 (Karadeniz Technical University), dorukgorkemozkan@gmail.com
2 (Karadeniz Technical University), duyguakyol@ktu.edu.tr
3 (Karadeniz Technical University), abdullahcigdem@ktu.edu.tr
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en önemli unsurlarındandır (Bolund ve Hunhammar, 1999). Bu kapsamda, bu alanlar, kentsel biyoçeşitliliği
koruyacak çevresel yararlar, kentin kalkınmasına olanak sağlayacak ekonomik yararlar, rekreasyonel olanaklarıyla
sosyal ve psikolojik yararlar sağlamaktadır (Chen vd., 2016; Dunnett vd., 2002; Haq, 2011; Kabisch vd., 2015;
Madureira vd., 2018, Özkan, 2017). Bu kapsamda kentsel yeşil alan tanımı en genel ifadesiyle, insan aktiviteleri
için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilen ağaçlar, çalılar veya çayırlar dahil olmak üzere ağırlıklı olarak
bitkilerle kaplı kentsel yarı doğal alanlara konumlandırılmış, ekolojik, ekonomik, sosyal ve psikolojik faydalar
sunan açık mekanlardır. Bu boyutlarıyla günümüzde kentsel açık yeşil alanlar, kentlerin çevresel sürdürülebilirliği
ve yaşam kalitesinin desteklenmesinde ana unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu kabul, kentsel açık yeşil
alanların salt varlığından ziyade, kentsel açık yeşil alanları yaşayan, canlı konumlara dönüştüren faktörlerin veya
insanları etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştırmaya yönlendirmiştir. Bu çalışma kapsamında kentsel yeşil
alanları ziyaret etmek için insanları etkileyen faktörlerin neler olduğunu Trabzon Sera Gölü ve çevresi örneğinde ele
almıştır. Alan çalışmasına geçmeden önce kentsel açık yeşil alanların sınıflandırılması ve kent-kullanıcı kapsamında
sunduğu olanakların neler olduğuna yönelik çalışmalara odaklanılmıştır.
Kentsel açık yeşil tipolojisi, kentsel yeşil alanın dokusunu ve sunduğu farklı kullanım olanaklarını ifade etmektedir.
Bu kapsamda araştırmacılar ILAM (1999) (Institute of Leisure and Amenity Management)’un tanımladığı dört
seviyeli bir park hiyerarşisini kullanmakta ve geliştirmektedirler. Bunlar;
• Kent/Büyükşehir parkları
• Bölge parkları
• Mahalle parkları
• Yerel parklar olarak tanımlanmıştır.
Kentsel yeşil alanlar kullanım amacına göre de sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda Dunnett vd. (2002); kentsel
yeşil alanları
• Rahatlık sağlayan yeşil mekanlar
• İşlevsel yeşil alanlar
• Yarı-doğal habitatlar olmak üzere kentsel yeşil alanları üç grup altında sınıflandırmıştır.
Rakhshandehroo vd.(2017), kentsel yeşil alanlar veya açık alanlarla ilgili farklı terimlerin anlamı üzerinde durmuştur.
Bu kapsamda, kentsel alanların yapılı çevre ve binalar arasındaki açık alanlardan oluştuğunu ifade etmiş, bu açık
alanları da iki ana kategori (yeşil alan ve gri alan) altında toplamıştır. Yeşil alan, genellikle doğal veya yapay bitki
örtüsüne sahip şehir bahçeleri, parklar gibi alanları ifade ederken, gri alan çoğunlukla geçirimsiz yüzeylerle kaplı
kent meydanı, yürüyüş güzergahları gibi alanları ifade etmektedir. Kentsel yeşil alanlar ise, çoğunlukla bitki örtüsüyle
kaplı topluma hizmet eden kamusal ya da özel açık alanlar olarak tanımlanmaktadır.
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Şekil 1. Kentsel alanların sınıflandırılması (Rakhshandehroo ve ark.2017’den geliştirilmiştir)

Girişte belirtildiği gibi, kentsel açık yeşil alanlar kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında çeşitli işlevler
üstlenmektedir. Kent merkezlerindeki açık yeşil alanların ekolojik, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan sunduğu
işlevler, bu alanların planlanmasını ve yönetimini daha da önemli hale getirmektedir. Günümüze kadar birçok
araştırmacı kentsel yeşil alanların bireysel yararları, toplumsal yararları, ekonomik yararları ve çevresel yararları gibi
birçok faydaya sahip olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapmışlardır. Bu faydaları bilmemize rağmen akla gelen
soru şu olmaktadır. Kentsel yeşil alanları ziyaret etmek için kullanıcıları etkileyen faktörler nelerdir? Bu kapsamda
kentsel yeşil alanların sunduğu olanaklar üzerine odaklanmak gerekmektedir.
Kentsel yeşil alanların kullanım karakterini ve kullanıcı tercihlerini değerlendirmek için öncelikle kentsel açık
yeşil alanların sunduğu olanakların belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle farklı fiziksel ve sosyal özelliklere sahip
bu alanların bazılarının yoğun kullanım talepleri oluşturması, bazılarının ise kullanıcı tarafından tercih edilmeyen
konumlara dönüşmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Dunnett vd. (2002) insanların neden yeşil
alanları kullandıkları sorusunu sormuş ve yeşil alanların kullanımını etkileyen boyutları; doğada eğlence, sosyal
aktiviteler, kentten uzaklaşma hissi, yürüyüş aktiviteleri, pasif katılım, aktif katılım ve spor ve organizasyonlar
kapsamında ele almıştır. Madureira vd. (2018) ise kentsel yeşil alan tercihlerine yönelik araştırmasında, temizlik
ve bakım, gölün varlığı, iyi tesisler, bitki çeşitliliği, huzur/dinginlik, geniş park alanı vb. özellikleri ele almıştır.
Kentlerdeki açık yeşil alanların her biri farklı özelliklere sahiptir ve kullanıcıların tercihlerinde etkili olan faktörleri
belirlemek için o alanın sunduğu olanaklardan faydalanmak gerekmektedir. Bu çalışma da Trabzon Sera Gölü
ve çevresinde gerçekleştirildiğinden, alanın fiziksel ve sosyal olanaklarına yönelik bir değerlendirme yapmak ve
kullanıcıların ziyaretini etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem
Araştırma Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon ili Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan açık
yeşil alanlardan Sera Gölü Tabiat Parkında gerçekleştirilmiştir. Karadeniz Bölgesi özellikle heyelanların sıklıkla
gerçekleştiği bir bölgedir. Heyelanların meydana getirdiği değişikliklerin en önemlisi de kütlenin akarsu vadisini
tıkayarak bir set oluşturmasıdır (Çavuş, 2014). Heyelan setti göllerinden biri olan Trabzon Sera Gölü ve çevresi
bu oluşumu ile hem kentsel yeşil alan niteliği taşımakta hem de çeşitli rekreasyonel olanaklar oluşturmaktadır.
Sera Gölü 24 Nisan 2010 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir ve 219 dekar alana sahiptir. Yürüyüş, manzara,
doğa sporları, kayıkla gezinti, kamping, rahatlama, balık tutma, fotoğraf çekme, yeme içme gibi etkinliklerin
gerçekleştiği bu alan özellikle mayıs-ekim ayları arasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Sunduğu bu olanaklarla
kente ve kullanıcılarına ekolojik, ekonomik, sosyal ve psikolojik yararlar oluşturmaktadır. Bu özellikleriyle çalışma
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alanı olarak seçilen Sera Gölü ve çevresinde (Şekil 2) öncelikle mekânsal analizler ve daha sonra Temmuz-Eylül
ayları arasında toplamda 80 kullanıcı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmada, mekânsal analiz ve anket formlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde kullanıcıların
sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler, ikinci bölümünde mekan kullanım tercihlerine ilişkin veriler ve son
bölümde ise kullanıcıların genel algısına yönelik veriler ortaya koyulmuştur. Bu çalışma kapsamında, kentsel yeşil
alanların özelliklerini değerlendiren Dunnett vd. (2002) ve Madureira vd. (2018)’in çalışmalarından faydalanılmış
ve toplamda 13 maddelik 5’li likert tipi ölçek uygulanmıştır. Yeşil alanların genel kullanım algısını belirlemeye
yönelik ise Paul ve Negendra (2017)’nin 5 maddelik ölçeğinden yararlanılmıştır.

Bulgular
Kullanıcıların Kişisel Özellikleri
Anketin birinci bölümü kullanıcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yöneliktir. Sera Gölü ve çevresinde
80 katılımcı ile gerçekleşen ankete yönelik sosyo-demografik özellikler tablo 1’de sunulmuştur. Ankete katılan
kullanıcıların %43.7’si kadın, %56.3’ü erkektir. Katılımcıların yaş gruplarını incelediğimizde 36-45 yaş grubunun
%31.5 ile en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Mekan kullanım özelliklerinden, kullanıcıların alana geliş
uzaklıklarını incelediğimizde, en yüksek oranın %27.9 ile 10-15 km uzaklıktan olduğu görülmektedir. Mekanın
kullanım sıklığı ve kullanım sürelerini incelediğimizde ise, açık yeşil alanı yılda birkaç kez kullananların %41.2 ile
ve alanda 1-3 saat arasında vakit geçirenlerin de %40.2 ile ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Trabzon Sera Gölü Tabiat Parkı konumu
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Tablo 1.Kullanıcıların kişisel ve mekan kullanım özellikleri
Kişisel Özellikler ve Mekan Kullanım Özellikleri

Oran (%)

Cinsiyet

Kadın

43.7

Erkek

56.3

15-25

16.6

26-35

22.1

36-45

31.5

46-55

24.3

56-65

4.3

66 ve üstü

1.2

0-5 km

21.3

5-10 km

24.2

10-15 km

27.9

15 km ve üstü

26.6

15 günde bir

9.0

Ayda bir

14.8

Yılda birkaç kez

41.2

Çok ender

23.4

İlk gelişim

11.6

0-1 saat

16.5

1-3 saat

40.2

3-5 saat

35.3

5 saatten fazla

8.0

Yaş

Geldiği uzaklık

Kullanım sıklığı

Kullanım süresi

Kullanıcıların Açık Yeşil Alan Kullanım Özelliklerine İlişkin Bulgular
Anketin ikinci bölümü, Sera Gölü Tabiat Parkı kullanım özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu kapsamda
13 maddelik park kullanım özelliklerinin değerlendirildiği 5’li likert tipi ölçek uygulanmıştır. Tabiat parkının
kullanım özelliklerine ilişkin ortalama değerler Şekil 3’de sunulmuştur. Ortalama değerleri incelediğimizde en
yüksek ortalamaların sırasıyla “sessiz ve özel alanların varlığı”, “kentten uzaklaşma hissi” ve “geniş açık alanların
varlığı” olurken, en düşük ortalamaların ise “temizlik ve bakım”, “sosyal aktiviteler” ve “organizasyon” ifadeleri
olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. Sera Gölü Tabiat Parkı kullanımına yönelik ortalama değerler

Kullanıcıların Açık Yeşil Alan Kullanım Algılarına İlişkin Bulgular
Anketin üçüncü bölümü, Sera Gölü Tabiat Parkı kullanım algısının belirlenmesine yöneliktir. Bu kapsamda
5 maddelik park kullanım algısının değerlendirildiği çoktan seçmeli ölçek uygulanmıştır. Kullanıcılardan park
kullanım algılarına yönelik ifadeleri seçmeleri istenmiştir. Sera Gölü Tabiat Parkı kullanıcıların kullanım algısına
yönelik yüzdeler Şekil 4’te sunulmuştur. Toplamda 153 frekans oluşmuş ve “sosyal ve rekreasyonel olanaklar” %30
ile en yüksek, “ekolojik olanaklar” ise %14 ile en düşük değeri oluşturmuştur.

Şekil 4. Kullanıcıların mekan kullanım algısına yönelik yüzdeler
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Araştırma kapsamında Sera Gölü Tabiat Parkı kullanım karakterleri ve kullanım algısına ilişkin bulgular ortaya
koyulmuştur. Bu bulgular, kentsel yeşil alanların kullanım karakteri ve kullanım algısında ön plana çıkan özelliklerin
neler olduğu hakkında tartışmaya olanak tanımaktadır.

Tartışma ve Sonuç
Doğal bir set gölü olan Sera Gölü ve çevresi, sunduğu fiziksel ve sosyal özellikleriyle rekreasyon açısından önemli bir
alan olmakla beraber turizm potansiyeli de taşımaktadır. Kent merkezlerinde açık yeşil alanların giderek azalması ve
mevcut alanlarında koruma kullanma dengesinin sağlanamaması, bu alanları daha da önemli bir noktaya taşımaktadır.
Sera Gölü Tabiat Parkı kullanıcılarının mekan kullanım özellikleri ve mekan kullanım karakterlerinin belirlenmesinin
amaçlandığı bu çalışmada, ilk bölümde kullanıcıların sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde mekan kullanım
özellikleri ve son bölümde açık yeşil alan kullanım algısına yönelik bulgular ortaya koyulmuştur.
Araştırmanın birinci bölümünden elde edilen sosyo-demografik bulguları ele aldığımızda, kadın-erkek oranının
birbirine yakın olduğu ve ağırlıklı olarak 36-45 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Parkı ziyaret edenlerin, parka
geliş mesafelerini incelediğimizde 10-15 km mesafeden gelenlerin çoğunlukta olduğu sonucu çıkmıştır. Bu sonuç, kent
merkezinden yoğun bir talebin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Kullanım sıklığı ve kullanım sürelerini incelediğimizde
ise yılda birkaç kez gelenlerin yoğunlukta olduğu ve 1-3 saat aralığında zaman geçirdikleri görülmektedir.
Parkın kullanım özelliklerine yönelik bulguları değerlendirdiğimizde, kullanıcıların sessiz özel alanların varlığı, geniş
açık yeşil alan ve gölün varlığı gibi özelliklerin yüksek değer aldığı, temizlik ve bakım ile sosyal aktiviteler gibi
özelliklerin düşük değer aldığı görülmektedir. Bu bulgular, kullanıcıların kent içi yeşil alanları kullanırken, sosyal
olanaklardan ziyade, kent ortamından uzaklaştığı, sessiz ve açık yeşil olanaklara daha fazla ilgi gösterdiği şeklinde
yorumlanabilir. Bu bakımdan, kent merkezlerine yakın açık yeşil alanların varlığı, kentteki baskıdan uzaklaşmak
isteyen insanlar için oldukça önemlidir. Madureira vd. (2018) yılında Portekiz’deki üç şehrin kentsel yeşil alan
kullanım özelliklerini incelemiş ve çalışmanın bulgularında temizlik ve bakım özelliklerinin oldukça yüksek, ona
kıyasla sessiz ve yeşil alanların varlığının oldukça düşük değerler aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları
Madureira vd. (2018)’in bulgularıyla farklılık göstermektedir.
Kullanıcıların park kullanım algısına yönelik bulguları incelediğimizde ise, yeşil alanların ekolojik olanaklarının,
sosyal ve rekreasyonel olanaklarına kıyasla oldukça düşük yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç,
kullanıcılarda kentsel yeşil alanların rekreasyonel olanaklarının, ekolojik olanaklarına göre daha öncelikli olduğu
şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın bu bulgusu, Paul ve Nagendra (2017)’nın Delhi’deki kentsel doğal alan
kullanıcılarıyla yapmış olduğu çalışmadaki bulguları destekler niteliktedir. Bir başka ifadeyle, kullanıcılar içerisinde
vakit geçirebileceği, ailesiyle birlikte açık yeşil alanların rekreasyonel olanaklarından faydalanabileceği kentsel yeşil
alanları önemsemektedir. Bu bulgu, Sera Gölü gibi kent içi tabiat parklarının ekolojik özelliklerinin göz ardı
edilerek, koruma yönündeki davranışların eksikliğiyle temizlik ve bakım özelliklerinin düşük olduğu bulgusu ile
örtüşmektedir. Doğaya yönelik rekreasyon alanlarına artan talep ile birlikte bu algının değişeceği görüşü hakimdir.
Bu kapsamda ekolojik özelliklerin korunduğu, koruma-kullanma dengesinin oluşturulduğu tabiat parklarının
yönetimsel (doğal ve kültürel kaynakları korumakla görevli planlayıcılar, yöneticiler ve kullanıcılar) boyutuna
dikkat çekmek gerekmektedir.
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11
GARBAGE IN DAILY LIFE / GÜNLÜK YAŞAMDA ÇÖP
Nihal Şirin Pınarcıoğlu1, Makbule Şiriner Önver2
Garbage is a problem in the ancient and modern cities which have dealt with the garbage. The garbage is increasing
in conjunction with the output growth in the whole world. The capitalism’s logic of increasing production is
increasing consumption that creates a material by-product of waste. The garbage has different dimension as economic,
management, hazard, resource, commodity, risk and abject. The waste and garbage are no longer research topics.
Researches have used by waste as to interpret social behaviour, social movements, urban politics, environmental
politics, risk, modernity, consumption and capitalism. We have seen a sociology of waste, a political economy of
waste and history of garbage. In this study, the effects of garbage on daily life are examined.

Giriş
21. yüzyılın hayatımızı etkileyen çevre sorunlarının temelini çöp oluşturmaktadır. İnsanlar yaşamlarında çeşitli
etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan çöpü kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Çöp rahatsız edici, sağlıksız bir ortam
yaratıcısıdır ve bir sorun olarak ele alınmaktadır. Çevre sorunlarının büyük çoğunluğunun nedeni ve/veya sonucu
çöptür. Çöp, çevreye ilişkin sorunların bir anlamda spesifik hale getirilerek adlandırılması ve gerekçelendirilmesidir.
Doğanın absorbe edebileceğinden daha fazla çöp/atık madde üretimi çöp sorununu yaratmıştır.
Sanayileşme, nüfus ve tüketim artışı çevre sorunlarının çöpteki nitelik ve niceliğin değişmesinin ana kaynağı olarak
da görülür. Bunun başlangıç noktası olarak ele alınması çözüme ilişkin tartışmaların, politikaların ve uygulamalarında
sanayileşme, nüfus ve tüketime yöneliktir. Örneğin kullan-at türü plastiklerin hayatın her alanında yaygın olarak
kullanılması bu tür çöpün çoğalmasını getirmiştir. Plastiklerin insanlar ve doğada yaşayan diğer canlılar için yaşam
alanlarını kirletmesinin yanı sıra doğrudan hayati tehlike yaratmaktadır. Plastikler doğaya bırakıldığında 700 yıla
yakın doğada kalmaktadır. Bu doğaya bırakılan atılan çöplerin doğanın döngüsü içine dahil olmasında karşılaşılan
bir sorundur. Uzun yıllar doğada kalması ve hızla, artan bir şekilde doğaya bırakılan plastiklerin artması çöp üretimi
ile “yok” edilmesi arasında büyük bir dengesizliğe yol açmaktadır. Temel sorunda bu dengesizliktir.
Doğanın döngüsüne dahil olamayan, dışarda kalarak hızlıca büyüyen bir yığın tıpkı kanserli bir hücre gibi giderek
büyümekte ve doğadaki canlıların yaşamlarını devam ettirmelerine engel olmakta, onların yaşam alanlarını yok
etmektedir. Bir süre sonra bu hızla büyüyen kitlenin doğanın işleyişine engel olmasından, insan yaşamı için olumsuz
koşulların ortaya çıkmasından endişe edilmektedir.
Çöp bir olgu olarak artık başlı başına bir çalışma alanı olarak görülmektedir. Çöpün sosyolojisi, tarihi, felsefesi,
sanatı yapılmaktadır. Tüm bunlar çöpün yaşantımızda daha etkin hale geldiğini göstermektedir. Yaşantımızın her
alanına sızan çöpe ilişkin bu çalışma öncelikle çöpün ne olduğu nasıl bir sorun haline geldiğini ve çözüm üretmenin
mümkün olup olmadığına bakılmaktadır.
1 Batman Üniversitesi
2 Batman Üniversitesi
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Çöp ve İnsan Yaşamı
Çöp ve çöplük atık neredeyse yaşamın her alanında bulunmaktadır. İnsan elinin, gözünün, aklının değdiği her
yerde çöple içiçe geçmekte, ilintilenmekte, ilişkilenmekte; edebiyat, felsefe, sosyoloji, mühendislik vb. için verimli
ve geniş bir çalışma alanıdır. Hem ekonomik bir değerdir, hem ekonomik değeri yoktur. Birisi için atılması
gereken, çöp olan şey, bir başkası için sahiplenilmesi gereken bir meta olabilmektedir. Bir elmanın tüketilmesi
ile ortaya çıkan çekirdeğinin çöp olarak atılması ama aynı zamanda çekirdeğin içinde taşıdığı yaşam potansiyeli,
yaşamın özü(Baran, 2016;-) olması çöpe aslında yaklaşımda belki de dikkate alınması gereken bir yaklaşıma işaret
eder. Dünyanın kapalı bir sistem olarak kabul edilmesinden dolayı “çöp olmasaydı, yaşam devam edemezdi, tıpkı
gübre olmadan hasadın mümkün olmaması gibi. (...)bu vazgeçiş anı aslında devamlılığın yapıtaşlarından birini
oluşturmaktadır. Bu yüzden de (...) aslında geleneksel anlamı ile çöp (yoktur)(...). O, sadece zamanı ve konumu
değişen ve bütünlüğü çözülen(Gönül, 2017)” olarak görülebilir. Bizim için atılması gereken “tiksinç dediğimiz
şey, çöplük kan, tüm vücut sıvıları, dışkı vs gibi başta bize ait ama artık bizden çıkmış, reddedilerek dışlanmıştır,
“öteki”leştirilmiştir; içeriden dışarıya çıktığından dolayı korkutucu ve düşük olarak görülür ve aynı zamanda temiz
bedenin/toplumun ebediliğine de işaret eder (Baran, 2016).” Çöp “öteki” olarak uzak durulması uzaklaştırılması
gerekendir. Bedenin kendi içinden atığı, dışarı atması, kendinden uzaklaştırması gibi atık/çöp olarak görülen her
şeyin atılması, uzaklaştırılması her düzeyde devam eder; evin dışına çıkarma, sokaktan toplayıp uzaklaştırma, kent
dışına çıkarma gibi. Çöpü kendimizden uzaklaştırmamız gerektiği ön kabuldür. Çünkü temizlik, düzenlilik çöpün
olmadığı yerde başlar. Çöp algımız temizlik ve düzenle ilişkili olarak oluşur.
Çöp aslında her zaman bizimle olan ama zamanla işlev ve içeriği ile değişikliğe uğrayan artık kullanılmayandır.
Yiyeceklerin tüketilmesi ile beden, kullanmadığı ya da kullanıp gerekli olanı aldıktan sonra geri kalanı kendinden
uzaklaştırmaktadır. Bedenin hayatta kalmak için gerçekleştirdiğini bedenin içinde mikro düzeyde hücrelerde, makro
düzeyde dünya üzerinde gerçekleşmektedir.
Çöp/atık insanla birlikte var olmuştur. Doğadan ihtiyaçlarını karşılayan karşılıklı bir ilişki içerisinde bulunan canlılar
hayatta kalabilmek için tüketimde bulunmakta ve bunların sonucu olarak çöp/atık üretmektedirler. Fakat bu atık/
çöp, elma örneğinde olduğu gibi çekirdeği çöp olarak doğaya atıldığında atan için çöp olan çekirdek, doğada bir
ağaca dönüşmekte, yeni elmalar yetişmektedir. İnsanın tüketim ve çöp ilişkisi de başlangıçta böyledir; bırakılan
atıklar doğa tarafından absorbe edilebilir, dönüştürülebilir düzeyde ve nitelikte olmuştur. Ama zamanla çöpler/
atıklar, doğanın doğal sirkülasyonuna dahil olamamakta ya da geç olmaktadırlar. Çöp geri dönüştüğünde, çözülüp
toprağa karıştığında yani gübre haline geldiğinde tüketim üretim ilişkisi firesiz kurulabilmektedir. Ama artık üretim
ve tüketim süreçleri çöpün geri dönüşümünü yani gübre haline gelmesini engellemekte ya da üretimde olduğu
gibi gübre haline getirmek için de bir süreçten geçmesi, ayrıştırılarak kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir
(Gönül, 2017). Çünkü çöpün niteliği değişmiştir. Niteliksel değişimin yanı sıra miktar olarak da muazzam artış
çöp yığınlarına ve beraberinde doğal olarak çevresel sorunlara yol açmıştır.
İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşadığı dönemlerde doğaya bıraktığı çöp/atık ile 21.yüzyılda günümüzde bıraktığı
çöp karşılaştırıldığında aradaki fark daha açık ortaya çıkmaktadır. Özellikle çöplerden kaynaklı kirlilik tehlikeli
duruma gelmiştir. Kirlilik beraberinde sorunları getirmiştir. Sorunlara çözüm olarak zaman içerisinde farklı yollar
geliştirilmiştir. Özellikle kentlerde nüfusun artmasıyla birlikte evsel atıklar/çöpler nicelik olarak arttığından ve
yarattığı kirlenmenin kentliler tarafından hissedilmeye başlanması ile çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Çöpün
niteliğine göre çöple başetme yolları geliştirilmiştir.
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Arkeolojik kazılar çöple nasıl başa çıkıldığına ilişkin tarihsel bilgiler vermektedir. Bu çalışmalar sonucunda;
kanalizasyonların yapılması, atıkların açılan çukurlara doldurularak üstlerinin toprakla örtülmesi çöplerin
uzaklaştırılması çevre/sağlık sorununa yol açmaması için çeşitli yöntemlerin denendiğini görmekteyiz.
“Roma ve Yunan uygarlıklarında atıklar kent dışına çıkarılır, umumi tuvaletler ve kanalizasyonlar yapılır. Ortaçağ’da
yollar, akarsular, denizler kirlenmeye başlar ve özellikle hastalık nedeniyle çöpler toplanılmaya başlar, foseptikler açılır.
Örneğin Fransa’nın Evreux kentinde burjuvazi çöplerin haftada iki kez toplanabilmesi için bir vergi koyar(http//
cumhuriyet.com, 2008).”
Kamu sağlığını koruma adına çöplerin toplanması için yasalar çıkarılır, kurallar konulur, çöp kutuları icat edilir.
1700’lü yılların sonlarında, sanayileşme ile başlayan özellikle 1960-70 yıllarından itibaren insan sağlığı ve çevre
kirliliği kaygısı ön plana çıkmıştır. Özellikle kentlerin ve kent nüfusunun artışı ve sanayinin gelişimi çöp miktarını
önemli ölçüde arttırmıştır (Bucaklıiş, 2013). Çöp, insanlığın bir sorunu haline gelmiştir. Bu sorun insanın yarattığı
ve doğayı da tehdit eden bir sorundur. 20-30 yıl önce toplumun belli bir kesimi için çöpten uzaklaşmak araya
mesafe koymak daha kolay ve mümkün olmuştur. Fakat, artık büyük bir çoğunluk için çöpten kaçmak, araya
mesafe koymak mümkün değildir. Mesafe, aşırı üretim ve tüketim ile kapanmıştır. Çöplerin yarattığı çevre kirliliği,
çevre sorunları sonucunda dünya, insanlar ve pek çok canlı türü için yaşanılabilirlik özelliğini yitirmeye başlamıştır.
İnsan, evrimi süresince hayatta kalabilmek için çeşitli beceriler kazanmış ve stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejiler
zamanla tekleşmiş ve değişmeden günümüze kadar gelen tek bir kilit yaşam stratejisine doğru evrilmiştir; doğaya
hakim olma onu kontrol etme ve yönlendirme. Ama yaşamın gerçekleri bu stratejinin aslında hayatta kalma değil
yaşamı sonlandırma özellikle de insan türünün yok olmasını getirecek bir strateji olduğunu ortaya koymaktadır.
Doğaya hakim olma daha fazla üretim ve tüketimle birleşince bugün baş edilmesi gereken devasa bir sorun olarak
karşımıza çöp ve çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır.
Çevre sorunların temelini oluşturan çöp her ne kadar temel neden olsa da tanımı konusunda netleşmek zordur.
Çünkü çöp/atık dediğimiz şey mekana, zamana, topluma, kültüre vs göre değişmektedir. Bu değişkenlik çöpe net
bir tanım vermeyi zorlaştırmaktadır. Genel olarak işlevini yitirmiş, artık kullanılamayacak durumda olan her şeye
çöp denmektedir. Ama herhangi bir üretici veya tüketiciye göre işlevini yitirmiş bir materyal bir başka tüketici
ve üretici için işlevli olabilmektedir. Bir bakıma çöp olan ve olmayan şeyleri siyah ve beyaz olarak net bir şekilde
ayırmak mümkün değil. Çöp olan ve olmayan şeylerin arasında çok geniş bir gri alan bulunmaktadır. İnsanların
toplumsal ve kültürel yapılarıyla doğrudan ilişkili olan çöp/atık üretimi öğrenilen toplumsal değerler, yaşam tarzları
ile farklılaşır. Örneğin ekmeğin nimet olarak görüldüğü toplumlarda ekmeğin değerler sistemi içerisinde bir yeri
olmasından dolayı çöp olarak görülmez ve ekmeğin çöpe atılması nadir görülür(Kılınç, 2014a). Çöpe atılacak olan
ekmekte doğrudan çöp kutusuna değil hayvan besleyenler alsın veya hayvanlar yesin diye çöp birikintisinden uzağa
bırakılır, asılır. Avrupa ülkelerinde ise sokak hayvanlarının ve hayvan bakanların(inek vs gibi) bulunmaması, az
tüketilmesi ve toplumsal olarak belli bir değerinin olmaması ekmeğin bozulduğunda diğer çöpler gibi çöpe atılır.
Hanehalkları arasında çöp algısı ve kültürü konusunda farklar olduğu gibi ülkeler arasında da farklar bulunmaktadır.
Ülkeler çöplerinin niteliği ile da ayrışmaktadır. Kimi çöplerin fazlalığı (kağıt gibi), kullanımını ve ülkenin
gelişmişliğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çöp içindeki cam, plastik, kağıt oranları geri kazanım oranlarını
yükseltmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %10-30 iken gelişmiş ülkelerde %50 civarındadır. Bu oran
çöpteki nem oranın düşük olmasını ve yakılarak enerjiye dönüştürülmesini mümkün kılar(Kılınç, 2014a). Artan
sanayileşme, nüfus ve ekonomik büyüme çöp üretimini arttıran etkenler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu etkenlerin
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yarattığı çöplerle/atıklarla su, toprak, hava kirlenmektedir. Çöp kirlettiği alana, içerdiği maddelere veya çıktığı alana
göre sınıflandırılmaktadır. Çıktığı alana göre çöp:
“1.Belediye çöpleri: Ev, resmi kurum, iş ve ticaret yerleri, park ve bahçeler ve yollardan toplanan çöplerden oluşur.
2. Sanayi çöpleri: İmalat, gıda-tarım sanayi, maden, inşaat ve hafriyat çöplerinden oluşur.
3.Tarım çöpleri: Hasat sonrası kalan çöpler, tarım alet ve makinelerinin artıkları, tarım ilaçlarının artıkları ve
ambalajlarından oluşur (Kılıç, 2014b;467).
Çöpün içerdiği maddeler, atılması durumunda ortaya çıkan/çıkabilecek olumsuzluklar gibi nedenlerden dolayı,
genel kamu sağlığını korumak için, çöpün belli kurallar çerçevesinde toplanması gerekmektedir. Ancak çöpün
toplanması yetmemekte aynı zamanda azaltılması, dönüştürülmesi gerekmektedir. Çöpün artışı ve çevreye verdiği
zararlardan dolayı azaltılması hatta mümkünse “yok edilme”si hedeflenmektedir.
Sıfır atık politikası çöp miktarını azaltmayı hedefleyen bir yöntemdir. Özellikle ambalajdan kaçınmayı, çöpün/
atığın tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve gübre halinde doğaya dönüşünü sağlamayı hedeflemektedir. Sıfır atık
politikası beraberinde katı atıkların değerlendirilmesini de getirmektedir. Geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile
toplanan veya toplanmadan önce ayrıştırılmış çöpler/atıklar çeşitli işlemlerden(kimyasal, biyolojik vs.) geçirilerek
tekrar kullanılabilir hale getirilmekte veya ikincil hammadde olarak sanayi, tarım gibi alanlarda kullanılabilmektedir
(Tok, Sarı, Tüfek, 2014;3). Örneğin kırılmış, çöpe atılmış bir masanın tamir edilmesi ile tekrar masa, sehpa veya
farklı bir şekilde kullanımı masanın geri dönüşümüdür. Okunmuş gazetelerin toplanması ve kağıt fabrikalarında
işlenmesi ile kağıt fabrikalarında kullanılması ile toplanan gazete hammadde olarak geri kazanılmasıdır.
Çevre dostu bir yaklaşım tarzı olarak kompostlamada sıfır atık için kullanılan yöntemlerden birisidir. Kompostlama
mikroorganizmların oksijeni kullanarak çöpteki organik maddeleri ayrıştırmasıdır. Bir anlamda organik çöplerin
bozulmasının sağlanmasıdır (http//web.deu.edu.tr; 2018). Bu işlem sonucunda elde edilen kompost gübre olarak
tarımda kullanılabilmektedir.
Sıfır atık yöntemlerinden farklı olarak çöpün azaltılması için de çeşitli yöntemler kullanılmaktadır; çöpün gömülmesi,
preslenmesi, yakılması, arıtmaya tabi tutularak kullanım alanı yaratılması gibi. Bu yöntemlerin hepsinin kendi
içinde zararları ve sakıncaları bulunmaktadır. Bunlardan özel tesisler kurularak düşük nem oranına sahip çöplerin
yakılarak azaltılması ya da “yok edilmesi” olan çöp yakma çöpü tamamen yok etmemekte biçim değiştirmesine
neden olmaktadır. Yakılan çöp duman vasıtası ile havaya karışan partiküller haline gelmekte ve bu sefer havada
çöp olarak bulunmaktadır. Uzun zamandır kullanılan bir yöntem olan çöpün depolanması, gömülmesi veya
belirlenen bir alanda toplanması(vahşi depolama)dır. Çöplerin gömülmesinde çöpün niteliği dikkate alınarak
türüne göre çeşitli gömme teknikleri uygulanır. Tüm bu yöntemler aslında çöp ortaya çıktıktan sonra azaltmaya
zararı önlemeye yöneliktir.

Çöpün Ekonomisi
Yerleşik hayata, tarıma geçişle birlikte çöpün insan yaşamında sorun teşkil etmeye başlamıştır. Sanayileşme ile
birlikte nüfusun kentlerde yoğunlaşması üretimin ve beraberinde tüketimin artması ile çöp ve hem niteliksel
hem de niceliksel olarak değişmiştir, değişmektedir. Bu artışla birlikte çöpün hayatımızı etkileyen yönleri de daha
belirginleşmiştir. Hayatımızı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çöp aslında hayatımızın belirleyici bir öğesi
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olma konumunda doğru ilerlemektedir. Çöpün yaşam alanımızda öncelikle ekonomik ve sağlık açısından büyük bir
yer kaplamaktadır. Çöpün günümüzde büyük bir sorun haline gelmesinin temelinde yatan ekonomik sistem ve bu
sistemin mantığı kendi yarattığı sorunu yine kendi içinde çözmeye çalışmaktadır. Doğal olarak bu bir çözüm değil
ekonomik sistemi değiştirmeden onun işleyiş mantığına uygun olarak çöp sorununu yeniden biçimlendirmektir.
Ancak sağlık açısından önemli zararlı etkileri olan çöpün insan hayatını hatta diğer türlerin hayatını tehdit edici
boyutta olması ekonomik sistemin yaşama karşı oluşunu da ortaya koymaktadır.
Kapitalizmin çöp üreten mantığı çöp sahalarının yeni iş alanı haline getirilmesi evsel çöplerin geri dönüşümlerinin
sağlanması, çöplerin ayrıştırılması ile elde edilen atıkların tekrardan kullanılmasının mümkün hale getirilmesi,
kendi mantığı içerisinde çöpü sorun olmaktan çıkaramaya çalışmaktadır.
“Çöp miktarının giderek artması nedeniyle toplanıp çöplüklerde yığılmaya başlayan ve giderek dolan ve insan ve
çevre sağlığı açısından tehlikeli olmaya başlayan çöpler nedeniyle çözüm bulunması gündeme gelir ve çöp içinde
yatan hazine kapitalist sistemin gözdesi haline gelir ve “atık” adını alır. Çöp yeniden değerlendirilmeye çalışılır ve
yeniden hammadde haline getirilmesi için çöp içindeki katı maddeler (kağıt-karton, cam, plastik, metal, lastik,
pil, e-çöp gibi) çöplüklere yollanmaz ve ayrılarak toplanır. Çöpün bir kısmı yakılarak enerji elde edilir. Bir kısmı
gübreye (kompost) dönüştürülür(Kılınç, 2015;1).”
Çöp sorununu halledebilmek için öne sürülen ve uygulanan yöntemlerin mevcut ekonomik sistemin mantığına
uygun olarak çöp alınıp satılan bir mal haline getirilmektedir. Çöp ekonomik anlamda negatif dışsallığı sahiptir
(Kılınç, 2014a). Hanehalkları ve üreticiler üretimden ve tüketimden kaynaklı ortaya çıkan çöpün uzaklaştırılması
için ödeme yaparlar. Çöpün üretildiği yerden uzaklaştırılması sadece mahalle, kent ve bölge içinde yapılmamakta,
ülkeler arasında da bu işlem gerçekleştirilmektedir. Ülkeler arası çöp ticareti yapılmaktadır. Gelişmiş ülkeler özellikle
tehlikeli atıkları azgelişmiş ülkelere satmaktadır. Bir diğer çöp ticareti ise enerji üretimi için evsel atıkların başka
ülkelerden ithal edilmesidir. Bu ithalatta diğer ithalat işleyişinden farklı olarak ihraç eden ülke çöpünü verdiği
ülkeye ödeme yapmaktadır (www.hurriyet.com.tr, 2015).

Çöpsüz Bir Hayat Mümkün mü?
Çevre bilinci beraberinde “çöp bilinci”ni de getirmektedir. Çöplerin yere atılmaması, geri dönüşüm, yeniden
kullanım, ayrıştırma gibi davranış ve düşünüş biçimleri toplumsal olarak kabul görmesi için sivil ve toplumsal
olarak bilinçlendirme yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Tüketimden geri kalanların daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar genel olarak hane halklarına yönelik
yapılmakta, hane halkına sorumluluk yüklenmektedir. Ama diğer çöp üreticileri için yarattıkları kirliliğin etkin bir
şekilde önlenmesine, aşırı tüketime yönelik üretimin azaltılmasına, doğaya daha hızlı karışabilen, doğayı yormayan
ürünlerin üretimi ve tüketiminin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar bireysel deneyimlerden öteye gitmemektedir.
Çöpün nedeni olarak tüketim ve tüketim kültürünü yaygınlaştıran genel işleyiş, sistemdir. Çünkü “Ne kadar çok
şey çöpe giderse o kadar çok şeyin tüketimi için yer açılacak, satış yapılacaktır (Hartmann, 2014;41).” Sorunun
kaynağı doğru tespit edilemediğinde getirilen çözümler geçici, “felaketi” erteleyici olmaktan öteye gitmemektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, 2015-2030 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’ne ulaşmada etkin
ve etkili bir kamu yönetiminin rolünü ve önemini ortaya koymaktır. Araştırmada, küresel ölçekte 2030 yılına kadar
ulaşılması amaçlanan 17 hedefi gerçekleştirmede kamu yönetiminin sahip olduğu rolün önemi vurgulanmaktadır.
SKH’lere ulaşmada en önemli araç, etkin ve iyi işleyen bir kamu yönetiminin varlığıdır. Buna bağlı olarak kamu
yönetiminin ve devletin kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. SKH’lerin kamu yönetimi ile olan ilişkisi
literatürde çok fazla çalışılan bir konu değildir. Özellikle Türkçe literatür bu konuda oldukça zayıftır. Bu yönüyle
bu çalışma, alandaki boşluğu doldurmayı ve Türkçe yazına katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Kamu Yönetimi

Abstract
The aim of this study is to demonstrate the role and importance of effective and effective public administration in
reaching the Sustainable Development Goals (SCD) covering the years 2015-2030. The research emphasizes the
role of the public administration in achieving the 17 objectives aimed at reaching the global scale by 2030. The
most important means of reaching SCHs is the existence of an efficient and well functioning public administration.
Accordingly, the capacity of public administration and the state should be improved. The relationship between
GDRs and public administration is not a subject of much work in the literature. Especially Turkish literature is very
weak at this point. In this respect, this study intends to fill the void in the area and contribute to Turkish writing.
Keywords: Sustainable Development, Sustainable Development Objectives, Public Administration

Giriş
6-8 Eylül 2000 tarihlerinde New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi’nde dünya liderleri tarafından
kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)’ne ulaşmak için son tarih Aralık 2015’di. Birleşmiş Milletlere üye
her bir ülke ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen yeni gündem 2016-2030 yıllarını kapsamaktadır. Yeni
gündem, Eylül 2015’te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’dir. Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 17
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve 169 alt hedeften oluşmaktadır. Ocak 2016’dan başlayarak sonraki 15
yıl boyunca dünyanın her bir ülkesinde kalkınma çabalarına rehberlik ederek Binyıl Kalkınma Hedefleri ile elde
edilen kazanımları bir adım öteye taşımayı amaçlamaktadır.
1 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Uşak, e-mail: fulya.akyildiz@usak.edu.tr
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SKH’lere ulaşmak için bazı ön koşullar vardır. Bunlardan biri, hem kurumsal hem de insan kaynakları kapasitesi
bakımından iyi bir kamu idaresine ve sağlıklı ve iyi işleyen bir yönetim anlayışına sahip olmaktır. BKH’lerin
uygulanmasından öğrenilen bazı dersler, dönüştürücü liderlik kapasitesi de dahil olmak üzere kurumsal ve insan
kaynakları açısından yetersiz bir kamu yönetiminin hedeflere ulaşmada yaratacağı zorluklara ilişkindir (Kauzya,
2015: 3). Kamu politika ve stratejilerinin yanı sıra BKH’ler ve SKH’ler gibi küresel taahhütlerin gerçekleştirilmesi
için hayati önem taşıyan unsur, kamu hizmetlerinin niteliği üzerinde etkili olan kamu hizmet süreçlerinin ve
kamu kurumlarının işleyişinin iyileştirilmesidir. Kamu kurumlarının işleyişi bu süreçte hayati bir öneme sahiptir;
çünkü, bir ülkenin kalkınmasını sağlayacak olan kamu kurumlarının kapasitesinin iyileştirilemediği durumlarda
kalkınmayı sağlamak mümkün olamaz.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, hem yerel hem de küresel olarak dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunlara
ilişkin farkındalığın oluşmaya başladığı 1970’li yıllardan itibaren dünya gündemine girmiştir. Bu kavram, Endüstri
Devrimi ile başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemde, üretim - tüketim süreçlerinde sadece kârlılığa ve
ekonomik faydaya dayalı olan, uzun vadede çevresel ve toplumsal faydayı göz ardı eden anlayış ve uygulamaların
yarattığı sorunlara etkin çözüm stratejileri geliştirme arayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir
kalkınma, 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyıla damgasını vuran kalkınma yaklaşımının adıdır.
2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve 147 devlet ve hükümet başkanlarının da dahil olduğu,
189 ulusun temsilcilerinin katıldığı Milenyum Zirvesi sonucunda sekiz hedeften oluşan Binyıl Kalkınma Hedefleri
(BKH’ler) kabul edilmiştir (UN, 2000). 2000-2015 yıllarını kapsayan BKH’lerden sonra 25-27 Eylül 2015
tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde ise, 2015-2030 yılları arasında
ulaşılması gereken 17 hedef ve 169 alt başlıktan oluşan SKH’ler 191 devletin imzası ile kabul edilmiştir.
İnsan, gezegen ve refah için bir eylem planı olan ve aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya
barışını güçlendirmeyi amaçlayan SKH’ler, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma için bir şablon olma niteliği
taşımaktadır (Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals, 2015). SKH’ler,
2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından küresel sürdürülebilirliği 2030 yılına kadar geliştirmeye yönelik bir
anlaşma olan Gündem 2030’un bir parçası olarak kabul edilmiş ve onaylanmıştır (UN, 2015). 1 Ocak 2016’da
yürürlüğe giren SKH’ler Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında belirlenen BKH’leri (2015-2030) temel almakta
ve onları bir adım ileriye taşımaktadır.2 SKH’ler, sürdürülebilirliğin tüm yönlerini içeren 17 hedefi kapsamaktadır
ve sürdürülebilir kalkınma için uygulanabilir hedeflere yönelik iddialı bir adımdır. SKH’ler, kamu ve özel kuruluşlar
için pratik rehberlik sağlayarak sadece 17 hedefi değil, 169 spesifik hedef, gösterge ve sürdürülebilirlik ölçümlerine
geniş bir yelpazede yer vermektedir (UN, 2015).
SKH’ler Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve takip eden 15 yıl boyunca küresel toplum, bu hedeflere ulaşmak
için çaba harcayacaktır. Örneğin hükümetler, SKH’leri kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre
edeceklerdir. Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla SKH’lerin gerçekleştirilmesi için hükümetler,
özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığı şarttır. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek
bu planı uygulamaya koyacaktır (UN, 2015). BKH’ler, 2000 yılında tanıtıldığında başlangıçta yalnızca ulusal
2 Bazı SKH’ler önceki BKH’ler üzerine kurulmuşken bazıları yeni fikirler içermektedir. Kritik bir gözden geçirme, sürdürülebilir
kalkınmayı değerlendirmek için çeşitli kalite göstergelerinin (belirli kriterlere uyma açısından) önerildiğini ortaya koymuştur (Hák,
Janousková ve Moldan, 2016: 565).
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hükümetlerin katılımı gerçekleşti. Diğer aktörler sürece daha sonra dahil oldu. SKH’ler, BKH’lerden farklı olarak,
yerel yönetimleri, sivil toplumu, özel sektörü ve ulusal, bölgesel ve uluslararası paydaşları sürece dahil ettiği için daha
kapsayıcıdır (UNDP, 2014: 5). Nitekim, daha hedefler belirlenirken SKH’lere ulaşmada özellikle yerel yönetimlerin
kilit bir uygulama ortağı olması konusunda önemli tartışmalar yapılmıştır (Reddy, 2016: 1; Slack, 2014: 1).
Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri
açık rehberlik ve hedefler sağlayan SKH’ler, kapsayıcı bir gündeme sahiptir. 17 hedef (ve 169 alt hedefi) içeren
SKH’ler şunlardır (UN, 2015: 12):
SKH 1. Her tür yoksulluğu sona erdirmek;
SKH 2. Açlığı bitirmek;
SKH 3.İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve refahını sağlamak;
SKH 4. Herkese yaşam boyu eğitim imkânı sağlamak;
SKH 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak;
SKH 6. Herkesin suya ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak;
SKH 7. Herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir enerji sağlamak;
SKH 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak;
SKH 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek ve yeni buluşları teşvik etmek;
SKH 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak;
SKH 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini güvenli ve sürdürülebilir kılmak;
SKH 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak;
SKH 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak;
SKH 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmaya uygun korumak ve kullanmak;
SKH 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak;
SKH 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete
erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek; ve
SKH 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.
BKH’ler, temel insan ihtiyaçlarına odaklanmıştı: beslenme, sanitasyon, sağlık, temel eğitim, yoksulluğun azaltılması
gibi. SKH’ler ise bu hedeflerden çok daha fazlasını içermektedir. Bu yönüyle, insanların güvenlik, vatandaşlık ve
temel haklara olan gereksinimini de kapsamaktadır (SKH 16). SKH’ler BKH’lere göre daha spesifiktir: Korunan
türlerin kaçakçılığına karşı düzenlemeler (14.4), doğal yaşam alanlarının bozulmasına karşı alınan tedbirler (15.5),
istilacı yabancı türlerin girişine karşı tedbirler (15.8) ve madde bağımlılığını önlemek ve tedavi etmek (3.5) gibi
(UN, 2015c).
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Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Kamu Yönetiminin Rolü
Günümüzde ve gelecekte insanların eşit olarak paylaşacakları refahı sağlayacak bir kalkınma yaklaşımı olarak
sürdürülebilir kalkınma; toplum, ekonomi ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkilerin uygun şekilde düzenlenmesini
gerektirmektedir. BKH’ler ile karşılaştırıldığında SKH’lerin başarılmasında kamu yönetiminin doğrudan rolünün
altı çizilmektedir (Bouckaert, Loretan ve Troupin, 2016: 3). Devlet ve devletin hareket etme aracı olarak kamu
yönetimi, herhangi bir ülkenin sosyo-politik-ekonomik gelişiminde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasında ve SKH’lere ulaşılmasında devlet kurumlarının rolünün
üzerinde durmak gerekir. Bununla birlikte, devlet bu süreçte tek oyuncu değildir. Sürdürülebilir kalkınma, devletin
yanı sıra diğer aktörlerin sürece dahil edilmesini gerekli kılmaktadır. Buna bağlı olarak sürdürülebilir kalkınmanın
temel aktörleri ve paydaşları bugün dünyanın hemen her yerinde sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve
çevresel boyutlarını sağlayacak ölçüde işbirliği içindedir/içinde olmalıdır. Bu süreçte özel sektör ve sivil toplumun rolü
önemlidir. Ancak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olan politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi,
diğer aktörelere rehberlik edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususlarında kamu yönetimine ve devlete düşen
rol unutulmamalıdır.
Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada ve SKH’lere erişmede kamu kurumlarının rolünü göstermek açısından şu
hedefleri incelemek yeterlidir: Yoksulluğun azaltılması; su ve sanitasyona erişim; sağlık; eğitim; ekonomik büyüme;
kentlerin gelişimi ve insan yerleşimleri; ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık gibi. Özellikle, “Hedef 16: herkesin
adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek” doğrudan kamu
yönetimi ile ilgilidir (İyi yönetişimin ilkeleri arasında sayılan hesapverebilirlik ve kamu kurumlarının şeffaflığı
(16.6) gibi).
Kamu yönetimi, SKH’ler dikkate alındığında BKH’lere göre daha belirgin bir konumdadır. İlk olarak, uygun bir kamu
yönetimi sistemine sahip olmak artık tek başına bir kalkınma hedefidir. İkincisi, kamu yönetimi sistemleri SKH’lerin
politika araçları vasıtasıyla gerçekleştirilmesine katkıda bulunmakla açıkça zorunlu kılınmıştır. Nihayet, geri kalan
SKH’ler kamu kurumlarına ve kamu hizmetlerinin içine yedirilmiş ve kamu hizmetleri ile çerçevelendirilmiştir ve
gerçekleştirilmeleri kesinlikle bunların etkinliğine bağlıdır. SKH’lerin formülasyonu, farklı taahhüt düzeylerine işaret
edebilir, ancak yine de, kamu yönetimi SKH’lerin her bir hedefindedir (Bouckaert, Loretan ve Troupin, 2016: 3).
SKH’lerde kamu yönetiminin önemine yapılan vurgu olumlu bir gelişmedir ve yukarıda da belirtildiği gibi hedeflerin
yerine getirilmesinde küresel ve yerel ortaklık ve işbirliği önemlidir. Bu noktada, hedeflerin yerelleştirilmesi her
bir ülkenin hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu süreçte kamu yönetiminin önemli bir parçası olarak yerel
yönetimlere önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Söz konusu hedeflerin tamamı ve özellikle “Hedef 11:
Kentleri ve insan yerleşim yerlerini güvenli ve sürdürülebilir kılmak” doğrudan yerel yönetimlerle ilgilidir. Konut
(11.1), temel hizmetler (1.4), toplu taşıma (11.2), belediye atık yönetimi (11.6) gibi kamu hizmetlerinin sağlanması
doğrudan yerel yönetimlerin görev alanına girmektedir. Dolayısıyla, yerel yönetimler varolan görevlerinin yanı sıra
sürdürülebilir kalkınma için de yerel ölçekte katkı sunabilirler. Adelman (2000)’ın belirttiği gibi, yerel yönetimler,
özellikle yerel dinamikleri harekete geçirerek, yerel toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve çevresel
alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlayabilirler.
SKH’lerin bir kısmı ise doğrudan kamu yönetiminin politika araçlarıyla ilgilidir: kadınların siyasal kararlara
katılması (5.5), sürdürülebilir kamu alım uygulamaları (12.7), politik koordinasyon (17.13), politik tutarlılık
(17.14), kamu-özel ortaklıkları (17.17) gibi. SKH’lere ulaşılabilmesi için kamu yönetiminin kaynakları harekete
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geçirmesi gerekmektedir: Yoksulluğun hafifletilmesi (1.b), kırsal altyapı (2.a), sağlık (3.b), gelişmekte olan ülkelere
yardım (4b), iklim değişikliği ve etkileri (15.a) gibi. Bazı SKH’lere ulaşılabilmesi için kamu yönetiminin politika
ve strateji belirlemesi ve önlem alması gerekmektedir: yoksullukla mücadele politikaları (1.b), toplumsal cinsiyet
eşitliği ve yetkilendirme politikaları ve düzenlemeleri (5.c), su ve sanitasyona erişim (6), yaratıcılık ve yenilikçilik
(8.3), sosyal koruma politikaları (10.4), finansal piyasaların ve kurumların düzenlemesi (10.5), göç politikaları
(10.5), enerji kaynaklarına erişim (7), üretimi desteklemeyi amaçlayan ekonomik politikalar (10.7), içerme ve
entegrasyon politikaları (11.b), biyoçeşitliliğin korunması (15.a) gibi (Bouckaert, Loretan ve Troupin, 2016: 5).

Sonuç
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında aktörler ve paydaşlar arasında entegrasyon ve uyum sağlamak için işbirliği
yapılması gerekmektedir. Söz konusu işbirliği, küresel, bölgesel, ulusal, yerel ve topluluk düzeylerinde olabilir. Buna
bağlı olarak her bir ölçekte ilgili aktörlerin bir araya gelmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın boyutlarına ve SKH’lere
yönelik işbirliğini içeren proje ve programların belirlenerek uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu süreçte kamu
kurumları merkezi konumda olmalıdır. Nihayetinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında bütün aktörlerin
rolü önemli olmakla birlikte asli sorumluluk devlet kurumlarına aittir.
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Abstract
Macroeconomics is the main root of the economics and tries implementation of the economy. Fiscal and monetary
policies are the main branches of the macroeconomic policies and they are precarious in modelling the main
factors of the economy. Macroeconomic policies have a critical influence on decisions of the output level of the
economy and shaping of productions factors (labour, capital, technology/knowledge etc.). They also conclude
from personal decisions of spend to government investment and education policies of various phases and sides of
the development. Macroeconomic policy choices and priorities affect economic development and development
performance. The predominant perception with respect to the better coping macroeconomic policies for development
has transformed considerably throughout the years. After 1970s but mainly in 1990s, the main aim of the applicable
macroeconomic policies became diminishing the uncertainty in the economy instead of development and growth
priorities and goals. They didn’t consider almost at all on how income is distributed across economic classes and
across generations of these policies that also have an important impact on aspects of the development. After
1990s effects of neoliberal wave in the new phase of globalisation, macroeconomic policies priority converted to
promote to not development but economic growth. In this presentation we aim at giving a critical analysis of the
macroeconomic policies implemented by all over the world that less dealing with the aspects of the development.
Keywords: Macroeconomic Policy, Development, Financing Development
JEL Codes: E60, O11

Giriş
Bu çalışma temelde yeniden makroekonomik politikaları gündeme alarak kalkınmaya giden tartışmanın yolunu
açmaktır. Özellikle 2008-2009 Küresel ekonomik kriz kalkınmayı nicedir dışlamış makroekonomik politikaları
yeniden kurgulamak için bir tür kaçırılmaması gereken ve yakalanması gereken bir değişim fırsatı yarattı. Elbette
bu makro politikaların saplandığı Ortodoks iktisadi (ana akım) anlayıştan ayrılması ile mümkün görünmektedir.
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Kalkınma Politikalarının Kısa Gelişimi Üzerine
Kalkınma en geniş tanımlaması içinde, insanlık tarihi boyunca bireyler ve toplumlar kendilerini geliştirmeye
çalıştıkça süren bir süreçtir. Avrupa’da, toplumdaki dezavantajlı sektörlerin koşullarını iyileştirme çabaları, genellikle
din ve sosyalist grupların öncülüğünde 19. ve 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. Bununla birlikte, ulusal sınırların
ötesine uzanan büyük bir hükümet faaliyeti ve çalışma alanı olarak kalkınma, Avrupa’daki savaştan zarar gören
ülkeleri yeniden inşa etme ihtiyacının bir sonucu olarak, ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
Kalkınma maçına yönelik dağıtılan kaynaklar (yardımlar) gelişmiş ülkelerin dış politikasının bir öğesi olarak gelişti ve
kendi ticaret alanlarına çekebilmek ve Pazar yaratabilmek amacıyla yapıldı. 1970’lerle beraber de kalkınma politikaları
ve anlayışına yaklaşım değişti. Doğu bloğundaki ve Sovyetlerdeki çözülme kalkınma politikaları ve uygulamalarında
ortaya çıkan bu değişimin de önemli bir aşamasını oluşturmuştur. Uluslararası kurumlar IMF, Dünya Bankası
vb uluslararası diğer STK’lar da dahil olmak üzere kalkınmaya yönelik makroekonomik politikaları etkilemiştir.

Ortodoks Anlayışa Saplanmak: Küresel Krizlerden Fırsatlara
1960’ların sonundan itibaren ana akım egemen iktisadi düşünce makro ekonomi politikaların odağından kalkınmayı
çıkararak neoliberal dönüşümün ilk perdesini tüm dünya çapında araladı.
Bunu yaparken de temel amaç da gelişmiş ülkeler için ekonomik büyümeyi temel alan fiyat istikrarı çapası idi.
Aslında Keynesyen Ekonomi anlayışının 1970’ler ile terk edilmesi paracıların öne çıkan duruşları ve makro ekonomi
politikaları üzerindeki belirleyicilikleri iç denge kavramını sadece ve sadece fiyat istikrarına bağlı kılındı ve tam
istihdam ve kalkınma gibi reel hedefler dikkate alınmadı. Gelişmekte olan ülkeler içinse fiyat istikrarının ön plana
çıkarıldığı enflasyonun belli bir sınır içerisinde tutulmaya çalışıldığı, dış denge yerine cari açığın sürdürülebilirliğine
odaklanan uzun dönemli büyüme amacına hizmet edecek makro ekonomik politikalar benimsendi. Hele de Latin
Amerika’da başlayan borç krizi ile yeni odak kısa vadeli makro yönetimine doğru kaymıştır. Yani fiyat istikrarının
sağlanması ile büyüme de sürdürülebilir olacaktı.
Ana akım iktisadın temel gelişme alanı gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla da makroekonomik politikalar yani temelde
para ve maliye politikaları sanayileşmiş (kalkınmış) ülkelerin temel sorunlarına ve çözüm yollarına odaklanmıştır.
Bununla birlikte, ana akım iktisadın bilgi birikimi içeriğinde ve yönteminde ve hatta odağında ciddi bir değişme
yapmaksızın gelişmekte olan ülkelere de uygulandı. Diğer bir ifadeyle kalkınmış olma durumu ağır basan bir alt
varsayım ile bu ekonomilere uygulandı. Bu yaklaşımın kalkınmaya gerek duyan bu ekonomilere çözüm olmayacağı
ve uygun olamayacağı malum idi (Nayyar, (2011;340-341):
“Öncelikle, (değişkenler arasında) ilişkilerin doğası ve nedensellik yönü (neyin ne olduğunu belirleyen), makro iktisatta
hem ortamın hem de bağlamın bir işlevidir. Herhangi bir makroekonomik analizin başlangıç noktası, eksojen ve
endojen değişkenler arasındaki ayrım veya otonom ve indüklenen değişimler arasındaki ayrımdır. Bu tür bir ayrım,
makroekonomik kuramsallaştırmada, sonuçları analiz etmek ve politikaları reçetelendirmek için gereklidir. Bu ayrımın
analitik yapıdan değil, modellerin kurumsal ortamından kaynaklandığının bilinmesi önemlidir”.
Sadece sanayileşmiş (kalkınmış) ülkeler ile gelişmekte olan ekonomiler arasında farklılık bir yana aynı zamanda
gelişmekte olan ekonomiler arasında da öneli farklılıklar ve ayrımlar bulunmaktadır. Makroekonomi pek çok
evrensel işleyiş ve yasayı içerse de bu ekonomiler arasındaki işleyiş farklılıkları politika uygulayıcıları ve karar
vericiler tarafından Ortodoks düşünceye bağlılıkla önemli olarak değerlendirilmedi ve maalesef göz ardı edildi. Bu
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ayrımları belli oranda göze alanlar bile fiyat istikrarı temelinde büyümeyi önceleyen kalkınma stratejilerine yöneldiler.
Yeterli olmasa da dikkate alınan uygulamalar olsa da gelişmekte olan ekonomilerde yaşanmaya başlanan ekonomik
istikrarsızlar ve tekrarlanan finansal / ekonomik krizler ile buna eşlik eden Keynesyen talep yönlü makroekonomik
politikalardan fiyat istikrarı konusunda daha muhafazakar olarak kabul edilen paracı görüşün makroekonomik
politikaları kontrol ettiği bir ekonomi yönetimine doğru kayma ortaya çıktı. Bu çerçevede, kalkınma bir yana
bırakılarak veya uzun vadeli bir strateji paketi içerisinde belirlendiği ve enflasyonun kabul edilebilir sınırlar içinde
tutularak ekonomide iç ve dış dengenin fiyat istikrarına odaklandığı Ortodoks görüşün egemenliği artarak sürdü.
Ekonomik krizlerin temel gerekçesi kabul edilen makroekonomik istikrarsızlık ve dolayısıyla fiyat istikrarı para
politikalarından maliye politikalarına ve tüm ekonominin kurumlarına ve politika uygulamalarına egemen oldu.
Temelde fiyatlardaki istikrar ile belirlenen makroekonomik ortamın istikrarın sağlanması kısa vadede öne çıkarken
büyüme uzun vadeli bir politika uygulaması olarak IMF, Dünya Bankası vb uluslararası kurumların özellikle de
gelişmekte olan ülkelere kredi ve borç olanaklarına olan ihtiyaçları arttıkça dayatılmasıyla önemli ölçüde galip
geldi. Washington Uzlaşısının temel unsurlarında yer alan enflasyonun düşürülmesi ve mali disiplin sağlanması
neredeyse pek çok gelişmiş ekonomide 1990’lı yıllarla beraber sağlanmaya başlandı ancak bu başarı beraberinde
öngörülen büyümeyi ve de en önemlisi kalkınmayı getirmedi.

Krizler ve Olanaklar
Alanda yürütülen tartışmalar ve Heterodoks iktisattan gelen tüm eleştirileri elinin tersiyle iterek görmezden gelen
ana akım makro ekonomik yaklaşım kalkınma politikalarını ve analizlerini kriz dönemlerinde bile öncelemedi.
Krizlerin sonuçları üzerinde yürütülen bölüşüm ve krizlerin maliyetlerinin uygun araçlar ile hafifletilmesi, yükü
azaltacak politikalar izlenmesi ve gelir dağılımını esas alarak dağıtılması konusunda da benzer tutumunu yineledi.
Tüm bu görmezden gelme tutuma karşın, ana akıma karşı politik ekonomi alanında yürütülen tartışmalar ve
ekonomik / finansal krizlerin (özellikle 2008-2009 Küresel Krizi ile) neden olduğu tıkanma ve durgunlukların
çözümsüzlüğü, makroekonomik politikaları mercek altına almaya yol açtı denebilir. Makroekonomik politikalar ve
uygulama sonuçları üzerine yeniden düşünme olanağı, fiyat istikrarı gibi makroekonomik önceliklerin kısa, uzun
ve orta vadede daha uygun olanlar ile değiştirilmesi ile yapılabilir. Bu bağlamda; kısa vadede üretim ve istihdam
düzeyi de fiyat istikrarı kadar, orta ve uzun vadede de makroekonomik dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve
enflasyonun kontrol edilmesi kadar ekonomik büyümeyi, kalkınmayı ve de istihdamı teşvik edecek önceliklerin
belirlenmesini gerektirmektedir.
Makroekonomik politikalar üzerine yeniden düşünme fırsatı yaratan krizler, maliye politikalarının güçlü bir araç
olarak durgunluğu azaltacak güçlü bir araç olarak kullanmasını olası kılar. Para politikası da faiz kanalı ile sadece
enflasyonu kontrol için değil kalkınma ve büyüme olanaklarını yaratacak kredi düzeylerini etkilemek için de ele
alınmalıdır (Nayyar, 2007).
“…Özetle, kısa vadeli karşı-döngü mali ve para politikalarının uzun vadeli kalkınma hedefleriyle entegrasyonuna
dayanan makroekonomik politikalara gelişimsel bir yaklaşım getirilmesi esastır. Bu, odağı finans sektöründen reel
ekonomiye, kısa vadeden uzun döneme ve dengeden kalkınmaya kaydırmalıdır. Tam istihdamla ekonomik büyüme,
makroekonomik politikaların temel amacı olmalıdır. Kurumların kalite ve olgunluklarındaki farklılıklar göz önüne
alındığında, gelişmekte olan ülkelerdeki makroekonomik politikalar çerçevesi, hedefler, araçlar veya duruş açısından,
sanayileşmiş ekonomilerden farklı olmalıdır…”
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Ortodoksluk, makroekonomik uyum için mali açıkların azaltılmasının gerekli ve yeterli olduğunu tezinde diretir ama
mali açıklığın büyüklüğü ekonomik bir sorun olmaktan öte borçlanma yolunu tercih etmekte sadece bir sorunun
olası işaretleridir. Tek başına sorun değildir. Öte yandan yapılan ampirik çalışmaların hiç birinde Washington
konsensüsünde belirtilen bütçe açıklarının GSYIH’nın %6 veya %4’ünden fazla olmaması gibi herhangi bir
orana denk gelmesi, bunu aşmamasına dair net ve kanıtlanmış bir bulgu yoktur çünkü daha fazla bir oranda
sürdürülebilirken daha az bir oranda sürdürülemiyor olabilmektedir. Sorun kamu harcamalarının ne için nasıl
lkullanımına ilişkindir. Kalkınmaya yönelik reel harcamalar orta ve uzun vadede kamu borçlarının azlatılmasına
öçnemli oranda destek olabilmektedir. Bu durumda borçların sürdürülebilir olduğunu söylemek de mümkündür.
Burada asıl sorun; ortodoks düşüncenin makroekonomik politikalara egemen olarak kamu borçlanma oranlarını
belirlemesi, bütçe açıklarını belirlediği ölçü içinde kontrol etme isteği, neredeyse denk bütçe açmazında diretmesi,
merkez bankasından borçlanmanın yasa ile merkez bankasının özerkliği altında yasaklanması ve kalkınmanın
finansmanı için kaynak ayrılmamasıdır. Öte yandan Ortodoks makroekonomik politikanın temel yaklaşımı olarak
parasal genişlemenin ve bütçe açıklarının bir nedene dayanmaksızın, kalkınmayı gözardı ederek sınırlanması ve bu
sebeple Merkez Bankasından düşük faizler ile borçlanmanın neredeyse sıfırlanarak iç ve dış finansal piyasalardan
daha yüksek faizler ve şartlarla borçlanmaya zorlanması uzun dönemde kamunun kaynaklarının kalkınma ve gelir
dağılımı için kullanılması amacını yüklenen yüksek maliyetler nedeniyle de sekteye uğratmaktadır. Elbette kısa
dönemde ortaya çıkan krizlerin yarattığı sorunlar ve ekonomik hacimdeki daralma vergi gelir kayıpları kamuyu
döngüsel olarak zora sokarak daraltıcı maliye ve sıkılaştırıcı para politikaları kaçınılmaz olarak hükümetlerin
gündemine gelir. Ancak gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomiler arasında uygulama sonuçları ve etkilerinin
derinliği farklılıklar gösterir.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Makroekonomik Politikalar ve Yapısal Sınırları
Gelişmekte olan ekonomilerin maliye politikasında, vergi tabanının geniş olmaması, vergi gelirlerinin doğrudan
vergilerden çok dolaylı vergilere dayalı olması, vergi uyumunun düşük olması, vergiden kaçınmanın yaygınlığı ve
kamu harcamalarında yeterli mali esnekliğe sahip olmaması yukarıda bahsedilen sorunları daha da ağırlaştırmakta
ve kalkınma için makroekonomik politikaların kurgulanması ve uygulanması başka bir sınırla karşı karşıya kalır.
Ortodoks uygulamalar da var olan bu yapısal sorunların ağırlaşmasına neden olur. Harcamalarını azaltmak isteyen
kamu yönetimi öncelikle tüketim harcamalarını kızmak ister ancak bunu yapamadığı için kamuyu yatarım
harcamalarını azaltır.
Para politikası açısından da gelişmekte olan ülkelerde bazı yapısal sınırlar vardır. Örneğin para politikasının etkinliği
daha sınırlıdır. Faiz oranları kıt olan yatırım kaynaklarının verimli dağılımını sağlayabilir. Ancak gelişmekte olan
ekonomilere ilişkin yapılan ampirik çalışmalar faiz oranlarındaki düşüşün yatırımları yeterince teşvik edemediğini
ve enflasyonla mücadelede ciddi sonuçlar yaratmadığını ortaya koymaktadır. Öte yandan finansal piyasaların
liberalleştirmesi, uluslararası piyasalara açıklığın artması ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi para politikasının
etkinliğine azaltmaktadır. Özellikle para politikasının enflasyona (fiyat istikrarrına) odaklanması para politikasının
kalkınma hedefine yönelik olarak kullanılmasını sınırlandırır.
Gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru politikalarında da birtakım sınırlamalar bulunmaktadır. Özellikle dış
şoklardan ve uluslararası ticaretteki değişimlerden kaynaklı olarak döviz kurunun dengeli tutulması oldukça zordur.
Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler ideal çözüm olmasa da esnek döviz kurunu tercih etmektedir. Mali yapısı
zayıf olan gelişmekte olan ülkeler esnek döviz kurları ile spekülatif saldırılara ve dışsal şoklara karşı daha açık hale

86

CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES:
PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER
Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Ayşegül Kanbak

gelmektedir. Gelişmiş ülkeler gibi döviz kuru istikrarına yardımcı olacak ve riskleri azaltacak araçlara erişimleri ve
olanaklara sahip değillerdir.

Sonuç
Ortodoks düşünce, özellikle güneydoğu Asya ve Latin Amerika’da ortaya çıkan mali krizlerin yarattığı sorunları bu
ekonomilerde uygulanan genişleyici para ve maliye politikalarına bağlamaktadır. Gelişmiş ekonomilerin gösterdiği
performans ve makroekonomik politika uygulamaları gelişmekte olan ülkelerden beklenmektedir.
Özellikle makroekonomik politikaların yeni bir çerçevede tanımlanması gerekmektedir. Fiyat istikrarına odaklanmak
ve bunu saplantı haline getirmek yerine üretimin arttırılmasına ve istihdamın genişletilmesine yönelik uygulamalar
kalkınmayı orta ve uzun vadede önemli ölçüde etkileyecektir. Ani, kapsamlı ve hızlı finansal serbestleşme yavaş ve
koruyucu tedbirler alınarak yapılmalıdır.
Tüm eleştirilere karşı Ortodoks düşüncenin gelişmekte olan ülkeler için kullanıldığı makroekonomik politikaların
toplam arz ve talebi dengeli bir yenilik tutumu önemlidir Toplam talebi sınırlamak yerine toplam arzın artırılması
buna ilişkin makroekonomik politikaların hayata geçirilmesi kalkınmayı önemli ölçüde destekleyecektir.
Genel olarak uzun ve orta vadede para politikasının, maliye politikasının, döviz kuru politikasının etkinliğinin
arttırılması, ekonominin arz tarafının güçlendirilmesi yapısal değişimlerle mümkün olabilecektir. Makroekonomik
politikaları yönetmek, yapısal sorunları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya kanalize etmek son derece
zordur. Dışsal şoklara karşı savunmasızdırlar. Sermaye girişlerinin sağlanabilmesi faiz oranlarının belirledi tutulmasını
gerektirir.

Kaynaklar
Bird, G. (2001). Conducting Macroeconomic Policy in Developing Countries: Piece of Cake or Mission Impossible? Third World Quarterly, 22(1), 37-49. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3993344
Demid, E. (2018) Fiscal and Monetary Policy: Coordination or Conflict?, International Economic Journal,
DOI: 10.1080/10168737.2018.1534133
Gabriela, D. (2015). The Effects of the Macroeconomic Policies Applied in Romania: Before and After Crisis.
International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM), 4(2), 46-53. doi:10.4018/IJSEM.2015040105
Hirway, I. (2012). Inclusive Growth under a Neo-liberal Policy Framework: Some Critical Questions. Economic
and Political Weekly, 47(20), 64-72. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23214628
Nayyar, D. (2011). Rethinking macroeconomic policies for development. Brazilian Journal of Political Economy,
31(3), 339-351. https://dx.doi.org/10.1590/S0101-31572011000300001
Nayyar, D. (2013) The Millennium Development Goals Beyond 2015: Old Frameworks and New
Constructs, Journal of Human Development and Capabilities, 14:3, 371-392, DOI:
10.1080/19452829.2013.764853

87

14
HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETİM HAKKI /
CONDEMNED STUDENTS AND RIGHT TO
EDUCATION
Alaeddin BOBAT1

Özet
Anayasa, yasa ve yönetmeliklerle sağlanan yükseköğretim hakkından özellikle son yıllarda pek çok hükümlü
yararlanmaktadır. Ancak, gerek lisans gerekse ön-lisans programlarında okuyan hükümlü öğrenciler hem ceza
ve infaz kurum ve kurallarının hem de yükseköğretimin kurum ve kurallarının sağladığı olanaklardan yeterince
yararlanamamakta ya da verilen hakları amaç dışı kullanmaktadırlar.
Bu çalışmada, üniversitelerde öğrenim gören hükümlülerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlar ile cezaevi
yönetimi ve çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmektedir.
Anahtar Sözcükler : Hükümlü Öğrenciler, İnsan Hakları ve Eğitim-Öğretim

Abstract
In frame of rights supplied by Constitution, law and regulations, many condemned students have been attending
universities recently. But, the convicts could not take advantage of these rights adequately or could misuse these rights.
In this study, the problems and difficulties encountered of convicts, academic staff and the personnel worked for
prison are observed and recommendations are discussed.
Keywords : Condemned Students, Human Rights and Education

Giriş
Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış olarak tanımlanmaktadır.
Hukuki suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza ya da güvenlik önlemi yaptırımına bağlanmış eylemdir.
Suçu gerçekleştiren kişiye “suçlu” denir. Hukuki anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için, suçun o
kimse tarafından işlendiğinin hukuki süreçler sonucunda kanıtlanması gerekir. Suçlu olabileceği düşünülen kişi
“şüpheli”, bir suçlama ile mahkemeye çıkarılan kişi “sanık” sıfatını taşır. Yargıç kararı ile tutukevine gönderilen
kişiye “tutuklu”, yargılama süreci sonunda suçlu olduğu hükmüne varılarak cezalandırılan kimseye ise “hükümlü
(mahkûm)” denmektedir. Ceza ise, genel anlamıyla suç karşılığında uygulanan bir yaptırımdır (Hafızoğulları ve
Güngör, 2007).
1 Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Yerleşkesi Kartepe-Kocaeli, bobatus@gmail.com
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Toplumun yapısı ne olursa olsun, suç ya da suçluluk karşılaşılabilecek durumlardır. Suç işleyerek cezaevine
girenlerin eylemden önce, eylem sırasında ve eylemden sonraki psikolojik durumlarının saptanması suçu önleme
çalışmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu tür suç işlemiş kişilerin çocukluklarına kadar inmek ve
onların psikolojilerini irdelemek gerekir. Çocukluktaki olumlu-olumsuz durumları, yakın çevre ve sosyal çevre ile
olan iletişim biçimleri yani suçlunun sosyolojik ve psikolojik durumları incelenirse, kişinin suçu işlediği andaki
psikolojik durumu anlaşılabilir (Varol, 2015). Ve bu bağlamda, suça eğilimli kişilerin ruhsal, sosyal ve toplumsal
davranışları, topluma uyum açısından iyileştirilerek suç işleme olasılıkları azaltılabilir.
Suç işlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen kimseye uygulanacak ceza hukuku
yaptırımlarının haklı ve ölçülü olması gerekir. Çünkü ancak haklı ve suçun ağırlığıyla orantılı bir yaptırım ile suç
işleyen kişinin bu fiilinden pişmanlık duyması sağlanabilir ve yeniden topluma kazandırılması söz konusu olabilir.
Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin pekişmesi ve cezanın caydırıcılık etkisinin doğru biçimde gösterilebilmesi
için de ceza hukukunun temel ilkelerinden olan oranlılık ilkesine uymak gerekir (TCK Madde Gerekçeleri, 2004).
Cezaevinde kalan hükümlülerin psikolojisinin çok iyi olduğu söylenilemez. Suça itilen çocukların genellikle olumsuz
sosyo-kültürel ortamlarda büyüdükleri, yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Hangi nedenden olursa olsun,
cezaevine giren kişilerin toplum dışına itilmemesi; tam aksine, topluma yeniden kazandırılması gerekmektedir.
Cezaevlerinin ve infaz hükümlerinin yeniden yapılanmasıyla artık bu anlayış da eski anlayışın yerini almaktadır.
Suça bir şekilde sürüklenmiş kişileri iyileştirme çalışmalarının yapılması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanunun 3. Maddesinde de “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen
temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini
engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik
etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu
kolaylaştırmaktır” ifadesiyle yerini bulmaktadır (RG, 2004). Aynı yasanın 29/1. Maddesi “Kurum hekimi tarafından
ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler,
kurum imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş-yurtlarında çalıştırılabilirler”; 29/2. Maddesi ise
“Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini
sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmektir. Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi,
eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde bulundurulur” denilmektedir (RG, 2004).
Cezaevlerinin eğitim kurumları haline dönüştürülmesi için son dönemlerde büyük çabalar gösterildiği gözlenmektedir.
Amaç, toplum içerisine döndüklerinde tutuklu ya da hükümlülerin yaşadıkları çevre ile bütünleşmesini ve öncelikle
sosyal yaşama hazırlanmaları sağlamaktadır.
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin her düzeydeki öğrenimleri ise, genellikle üzerinde pek durulmayan ve
hatta “olmasa da olur” düşüncesinin ağır bastığı konulardan biridir. Ancak yapılan araştırmalar bu bakış açısının
hatalı olduğunu ortaya koymaktadır (Eren, 2012)
Öğrenim konusu, özellikle adli hükümlüler göz önüne alındığında, yaşamlarında önemli farklılıklar yaratabilecek
ve tahliyelerinden sonra kendilerini toplumla uyumlulaştırabilecek en etkili araçlardan birisidir. Hükümlülere her
düzeyde öğrenim olanak ya da fırsatlarının yaratılması gerekliliği, hem evrensel hem de uluslararası ve ulusal metinlerde
yer almaktadır. Ancak, bu konuda hem teorik hem de pratik açıdan bazı sıkıntılar ve sorunlar da yaşanmaktadır.
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Bu çalışmada, hükümlü öğrencilerin insan hakları bağlamında edindikleri öğrenim hakları ile özellikle yükseköğretim
kurumlarında karşılaştıkları sorunlar kuram ve uygulamada edinilen birikim, deneyim ve gözlemler ışığında
irdelenmektedir.

Uluslararası Metinlerde Hükümlülerin Eğitim-Öğretim Hakları
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla kabul edilen İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26/1. Maddesi’nde “ Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Eğitim, en azından
ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese
açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır. Eğitim insan kişiliğini
tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim,
bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş
Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir” vurgusu yapılmaktadır (BM İHEB, 1948).
BM hükümlülerin ıslahı için asgari standart kuralların 77. Maddesinde “Tüm mahpuslara, kendilerine yarar
sağlayacak eğitim verilir. Okuması yazması olmayan mahpuslarla genç mahpusların eğitimi zorunludur ve
idare tarafından bu kişilerin eğitimine özel bir dikkat gösterilir. Tahliye olduklarında güçlükle karşılaşmadan
eğitimlerini sürdürebilmeleri için mahpuslara verilen eğitim olabildiğince ülkenin eğitim sistemi ile
bütünleştirilir” denilirken(BM, 1955); BM Mahpuslara Muamelenin Temel İlkeleri’nin 6. Maddesinde ise “Bütün
mahpuslar, kişiliklerinin tam gelişmesi için gerekli eğitim ve kültürel faaliyetlerden yararlanma hakkına
sahiptirler” denilmektedir (BM,1990).
Avrupa Konseyi’nin bu konudaki kararları ise çok daha ayrıntılıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye
Devletlere “Cezaevlerinde Eğitim” hakkında 12 sayılı tavsiye kararı tamamen eğitimi konu almaktadır (AKBK,
1989). 17 maddelik bu Tavsiye Kararı’nın ilk maddesinde “Mahpuslara verilecek eğitim, dış dünyada aynı yaş
gruplarına sağlanan eğitimle aynı olacak ve öğrenme fırsatlarının alanı mümkün olabildiğince geniş olacaktır”
denilirken, son maddesinde ise “Hükümlülerin uygun eğitim almalarını sağlayacak mali kaynak, alet, edevat ve
öğretim personeli hazır bulundurulmalıdır” sözleriyle mali yükümlülükler idareye yani devlete havale edilmektedir.
13 Sayılı Tavsiye Kararına 2006 yılında yapılan ekin 40. Maddesinde ise “Tutukluluk hali, çocukların ve genç
kişilerin eğitimini gereksiz yere kesintiye uğratmamalı ya da daha ileri bir eğitimine erişmelerine müdahale
etmemelidir” sözleriyle eğitimin “gereksiz yere kesintiye uğramaması” vurgusu yapılmıştır (AKBK,2006).
Uluslararası tüm bu metinler, hükümlülerin eğitim-öğretimi konusuna özel önem verildiğini göstermektedir.

Ulusal Metinlerde Hükümlülerin Eğitim-Öğretim Hakları
13 Aralık 2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 3, 6, 7, 26, 60,
61, 62, 65, 73, 75, 76, 77, 87, 88 ve 89. maddelerinde hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetleri
düzenlenmiştir. Yasanın temel amacı, 3. Maddede “öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu amaçla hükümlünün
yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini
teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine
uyumunu kolaylaştırmaktır” biçiminde tanımlanmıştır. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliğinde ise
hükümlülere uygulanacak eğitim ve iyileştirme programları hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Aynı Yasa’nın
ikinci bölümü tamamen eğitime ayrılmıştır. 75, 76 ve 77. Maddeleri kapsayan bu bölümde, eğitimin amacı,
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hükümlünün “kişiliğini geliştirmek”, “eğitimini güçlendirmek”, “yeni beceriler elde etmesini sağlamak”, “suç
işleme eğilimini yok etmeyi sağlamak” ve “salıverilme sonrasına hazırlamak” olarak sıralanmaktadır.
Bu amaçlarla düzenlenecek eğitim programları ise “temel eğitim”, “orta ve yükseköğretim”, “meslek eğitimi”,
“din eğitimi”, “beden eğitimi”, “kütüphane” ve “psiko-sosyal hizmet” başlıkları altında ele alınmaktadır. Ancak
bu tür eğitim programlarının uygulamasında açık ve kapalı infaz kurumlarına göre bir kısıtlama bulunmaktadır.
Madde 76’ya göre “açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim-evlerinde bulunan hükümlüler örgün ve yaygın
eğitime katılabilirken, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ise sadece yaygın öğretimden”
yararlanabilmektedir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından “Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretim
Faaliyetleri Hakkında Genelge” (CTEGM,2006) ile “Genç Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve
İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge” (CTEGM, 2007) adlarını taşıyan iki genelge
yayınlanmış ve hükümlülerin “eğitim ve öğrenimi” bu genelgelerle ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Genç yetişkin
hükümlülere ilişkin genelgeye göre eğitim ve öğretim çalışmaları şu başlıklar altında ele alınmaktadır:
Ø Yetişkin 1. ve 2. Kademe Eğitimi Başarı Kursları
Ø Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi
Ø Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)
Ø Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Fakültesine İlişkin Ortak Hükümler
Ø Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sınavlar
Ø Yüksek Öğretim Çalışmaları
Ø Hazırlık Kursları
Ø Din Hizmetleri ve Ahlaki Gelişim
Ø Kütüphane Faaliyetleri
Ø Eğitimde Teknolojik Olanaklardan Yararlanılması
Ø Diploma, Sertifika vb. Törenlerin Yapılması
Yetişkin 1. Kademe Kursu okuma yazma bilmeyenler için düzenlenmektedir. Bunun bir adım sonrasında ise Yetişkin
2. Kademe Kursu bulunur. Bu kurstan başarı belgesi alanlar Açık İlköğretim Okuluna kayıt yaptırabilirler. İlkokulu
bitiren, ortaokul 1, 2, 3 veya ilköğretim okulu 6, 7, 8. sınıflardan ayrılan, ortaokulu dışarıdan bitirme sınavlarına
kayıtlıyken terk eden kişiler de Açık İlköğretim Okuluna kayıt yaptırabilirler. Ortaokul veya ilköğretim mezunu
ya da lise 1, 2 veya 3. Sınıflardan ayrılan hükümlüler ise Açık Öğretim Lisesine başvurabilirler. Cezaevindeyken
Açık Öğretim Fakültesini (AÖF) kazanan veya AÖF’e devam ederken tutuklanan kişiler ise cezaevinden AÖF’e
devam etme hakkına sahiptirler.
Hükümlüler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ÖSS, YDS, KPSS, ALES, ÜDS ve benzeri
sınavlara da cezaevlerinde katılma hakkına sahiptirler. Yükseköğretim söz konusu olduğunda ise genelgenin bu
konudaki alt başlığının ilk maddesinde “herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken tutuklanan
veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve
tutukluların kapalı ceza infaz kurumlarından, okullarının kabul etmesi durumunda, dış güvenlik görevlisi
muhafazasında, açık ceza infaz kurumlarından iç güvenlik görevlisi nezaretinde ara, yılsonu, bütünleme ve
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mazeret sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. Talebi olması hâlinde okullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt
dondurma işlemi yapılması için girişimlerde de bulunulacaktır” hükmü yer almaktadır.
Genelgeye göre açık hapishanelerde bulunanlar da aynı büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içinde olan
herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuma hakkı kazandıklarında, okullarının kabul etmesi durumunda
buralarda okuma hakkına sahiptirler.
Mahpusların öğreniminde “eğitim iyileştirme faaliyetlerinin sistematik yürütülmesini sağlamak amacıyla”
2005 yılında “Standartlar Sistemi” geliştirilmiştir. Standartlar Sistemi ile hapishanelerin eğitim ve iyileştirme
olanakları belirlenmiş; çalışmalarda farklılıkları azaltmak amacı ile gerçekleştirilmeleri gereken eğitim iyileştirme
faaliyetlerinin asgari sınırları saptanmıştır(Kalaman ). Standartlar Sistemi, “Ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve
iyileştirme çalışmalarının her kurum için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını
ve verimlilik esasına göre not verilerek takibini” ifade eder. Eğitim-öğretim çalışmaları ile sosyal-kültürel ve
sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak kurumlara gönderilen
“eğitim haritası” kapsamında yürütülür. Bu hizmet, eğitim ve öğretim servisi personeli ile bu konuda eğitime
katılan personel tarafından verilir. Standartlar Sistemi’nde eğitim iyileştirme faaliyetleri dört öğe üzerine oturmaktadır
(Saldırım, 2011):
Ø Öğretim faaliyetleri (okul çalışmaları)
Ø Kişisel gelişim faaliyetleri (sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler)
Ø Meslek eğitim faaliyetleri
Ø Psiko-sosyal yardım çalışmaları (psikolojik destek)
Standartlar Sistemi, eşit ağırlıklı puan değeri olan 3 ana konu üzerine yapılandırılmıştır :
Ø Sosyal ve kültürel çalışmalar (yüzde 33,3)
Ø Mesleki eğitim kursları (yüzde 33,3)
Ø Diğer eğitim ve öğretim faaliyetleri (yüzde 33,3)
Ancak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 46/1 Nolu Genelgesine göre (CTEGM, 2007) Yetişkin 1.
Kademe Kursu için okuma yazma bilmeyen bir kişinin bile olması yeterliyken Yetişkin 2. Kademe Kursu için
kurumda en az 5 kişi olmak zorundadır. Açık Öğretim söz konusu olduğunda ise, belirlenen standartlara göre
Açık İlköğretim Okuluna katılabilecek öğretim düzeyindeki hükümlülerin en az %30’unun, tutukluların en az
%10’unun; Açık Öğretim Lisesine katılabilecek hükümlülerin en az % 40’ının, tutukluların ise en az %10’unun bu
okullara kaydının yapılması ve sınavlara katılması sağlanmalıdır. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına ise hapishanede
bulunan lise mezunu tutuklu ve hükümlülerin %10’unun devam etmesi için “tüm olanaklar kullanılmalıdır”.
Verilen bu oranlar sınav merkezi olan kurumla aynı il merkezinde ya da ilçede bulunan hapishaneler geçerli olurken,
sınav merkezi olmayan il veya ilçelerde bulunan hapishaneler için bu oranların yarısı geçerlidir (Saldırım, 2011:107).
Bu oranların düşüklüğü ve hatta % 50’yi bile hedeflemeyişi, konunun tartışmaya açık olduğunu göstermektedir.
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Karşılaşılan Sorunlar ve İşlemeyen Sistem
Uluslararası ve ulusal metinler ile “Standartlar Sistemi” çerçevesinde Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin,
cezalarını çekerken gerek cezaevi içinde gerekse dışında gördükleri her türlü eğitim-öğretim, cezaevinden çıktıktan
sonra toplumla bütünleşerek hızla uyum sağlayabilmelerinde en önemli etken olarak görülmektedir. Bu nedenle
mevzuatta değişiklikler yapılarak suç işleyenlerin eğitimlerini sürdürebilmelerinin yolu açılmış, ancak bu yol birçok
sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunları hükümlüler, cezaevi görevlileri ve öğretim elemanları açısından
irdelemek mümkündür.

Hükümlü Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar
Hükümlülerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için üniversiteye gidiş-geliş zahmet ve maliyetleri yanında, sınıf
arkadaşlarının garip bakışları sonucunda kendilerini psikolojik baskı altında hissetmeleri, normal öğretimde diğer
öğrenciler ile aynı sıraları ve sınavlarda aynı sınıfı paylaşmaları kuşkusuz bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu
sorunların en başta geleni psikolojik olanıdır. Her ne kadar hükümlüler için cezaevi dışına çıkarak kısıtlı da olsa
sivil yaşamın, özgürlüğün tadına varmak büyük bir fırsat olarak algılansa da, sınıf arkadaşlarının kuşkulu ya da
temkinli bakışları, öğrenciler arasında yaşanan iletişim sorunları ve bunların dışında cezaevi yönetiminin uygulamak
zorunda kaldığı kurallar hükümlü öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir (Varol, 2015).
Bunun dışında, Üniversitelerin özellikle uygulamalı bölümlerinde okuyan öğrencilerin büyükşehir belediyesi
sınırları dışında düzenlenen teknik gezilere katılamamaları, verilen ödevleri cezaevinin kısıtlı koşullarında tam
olarak yapamamaları, cezaevinde bilgisayar ve internet olanaklarından yeterince yararlanamamaları, basılı ve sözlü
kaynaklara yeterince ulaşamamaları, her zaman ders çalışma ortamlarının sağlanamaması gibi altyapısal sorunları
bulunmaktadır. Ayrıca, ekonomik durumu elverişli olmayan hükümlülerin özellikle uzaktaki yükseköğretim
kurumlarına gidiş gelişleri oldukça fazla maddi yükümlülük getirebilmekte ve bazı hükümlü öğrenciler bu ekonomik
yetersizlik nedeniyle okullarına devam edememektedirler (Soytürk, 2013).
Üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu da, katı disiplin cezaları ile öğrenim haklarının ellerinden
alınması tehdidinin çok sık gündeme getirilerek öğrencilerin baskı altında bırakılmasıdır. Bu tür tehditler hükümlü
öğrencilerde psikolojik travma yaratmakta ve çalışma ortamını bozabilmektedir.

Cezaevi Personelinin Karşılaştıkları Sorunlar
Cezaevlerinin gerek kurum gerekse hükümlü öğrencilerden sorumlu görevliler olarak karşılaştıkları en önemli
sorunların başında bütçe ve kadro yetersizliği gelmektedir. Bütçe ve kadro eksikliği nedeniyle, yapılması gereken
iş ve yükümlülükler tam olarak yerine getirilememekte ve bu nedenle de hükümlü öğrencilerin ders çalışma,
elektronik ortamdan yararlanma, kitap ve dergi gibi ek kaynaklara ulaşma gibi bazı hakları kısıtlanabilmektedir.
Ayrıca, hükümlü öğrencilerin cezaevi sınırları dışında ve devam ettikleri yükseköretim kurumlarında denetim
yetersizliği ile 46/1 nolu genelgede hükümlü öğrencilerin uymak zorunda olacakları kurallar ve bunlara karşılık
gelen yaptırımlar konusunda büyük boşluk bulunması, herhangi bir olay ya da sorun karşısında cezaevi yönetici
ve sorumlularını zor durumda bırakmaktadır. Hükümlü öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarında cep telefonu
taşımaları/kullanmaları veya yakınlarının, okuduğu yerlerde hükümlüleri ziyaret etmeleri konuları bunlara örnek
olarak verilebilir.
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Yasal ya da mevzuat boşluğu nedeniyle, hükümlü öğrencilerin akla gelmeyen bazı davranışları da şikâyet konusu
olabilmekte ve bu şikâyetlere uygulanacak işlemler de sürüncemede kalabilmektedir.
Hükümlü öğrencilerin güvenli bir şekilde öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli önlemlerin alınabilmesi de
bir başka sorun oluşturmaktadır. Çünkü açık cezaevlerindeki öğrenciler hali hazırda herhangi bir güvenlik önlemi
alınmadan kendi olanakları ile okullarına gidip gelmektedirler. Oysa, ağır cezalık suçlarla cezaevine girip son birkaç
yılını açık cezaevlerinde geçiren hükümlülerin herhangi bir saldırıya maruz kalmaları ya da tam aksine, bu tür
hükümlülerin herhangi bir olay karşısında tekrar suç işleme olasılıkları yüksek olmaktadır.

Akademik Elemanların Karşılaştıkları Sorunlar
Yükseköğretime kayıt yaptırıp devam eden hükümlü öğrencilerin, öncelikle hükümlü olup olmadıkları ilk başlarda
kimse tarafından bilinmemektedir. Çünkü, öğrencilerin herhangi bir yükseköğretime kayıt sırasında hükümlü
olduklarına ilişkin bir bilgi ne öğrencilerden ne de kaldıkları cezaevinden verilmektedir.
Cezaevinin resmi yazısı üzerine ders programları istendiğinde, hükümlü öğrencilerin kimlikleri ortaya çıkmaktadır.
Oysa, hükümlü öğrenciler, 5275 sayılı yasanın 75. maddesi ve 46/1 Nolu genelgenin dördüncü bölümünün F
maddesi gereğince öğrencilik haklarından yararlandırılmaktadır. Ancak bu hak, kazandıkları öğretim kurumu
kabul ettiğinde geçerlilik kazanmaktadır. Hükümlü öğrencilerin yükseköğretime hak kazanmaları sonrasında,
Cezaevi Yönetimi bu öğrencilerin kabul edilip edilmeyeceklerini ilgili kuruma sormamaktadır. Bu durum, hem
hukuka aykırıdır hem de yükseköğretim kurumunun hükümlü öğrencinin güvenli bir şekilde bu haktan yararlanıp
yararlanamayacağı konusunda karar vermesine engel olarak “fiili durum” yaratmaktadır.
Hükümlü öğrencilerin hemen hepsi, gerek cep telefonu kullanarak gerekse derse girmeyip ya da ders dışında
ziyaretçileri ile buluşarak yükseköğrenim hakkını amaç dışı kullanabilmektedir. Böylece gerek denetim eksikliği
gerekse mevzuattaki boşluklar nedeniyle hükümlü öğrenciler eğitim-öğretim hakkını ihlal etmektedirler. Ve üstelik
cezaevi yönetiminin bu konuda öğretim elemanlarından denetim yapmalarını istemeleri, öğretim elemanları ile
hükümlü öğrenciler arasında tatsız olaylar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, cep telefonlarının sınıfta bile
kullanılması ve bazı hükümlü öğrencilerin sık sık dışarıya çıkmak için izin istemeleri sınıfın huzurunu bozabilmekte
ve öğretim elemanları zor durumda kalabilmektedir.
Hükümlü öğrencilerin derslere ilgisi oldukça zayıf kalmakta ve hatta derse girmeyip diğer işleriyle uğraşmak tercih
edilmektedir. Bu da hem hükümlü öğrencilerin yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaca ulaşmasını zorlaştırmakta,
hem de cezaevi yönetiminin gerekli denetimi yapmalarındaki eksikliği ortaya koymaktadır.
Tüm bunların dışında, hükümlü öğrencilerin normal öğrencilerle uyumu sorun olmakta ve bazı olaylar (tartışma,
tehdit, laf atma vb) yaşanmaktadır. Bu durum öğretim elemanlarıyla da yaşanabilmektedir.
Mevzuatta denetim ve yaptırım konusunda önemli boşluklar bulunması öğretim elemanlarının elini kolunu
bağlamaktadır.
Denetim eksikliğinden, bazı hükümlü öğrenciler sabah şehir dışına çıkıp akşama kadar gelmemekte ve akşam
cezaevine dönebilmektedirler.
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Uygulamalı dersler özellikle şehir dışında ise hükümlü öğrencilerin bu gezilere katılma olanağı bulunmamaktadır.
Çünkü, yönetmelik buna izin vermemektedir. Bu durum da öğrencilerin başarı oranını düşürmektedir.
Hükümlü öğrencilere cezaevinde yeterli araştırma, ödev hazırlama, bilgisayar ve internet sağlama gibi olanaklar
yeterince sunulamadığı için, öğrenciler verilen ödevleri kısıtlı zaman içinde derslere girmeyip yapmaya çalışmakta
ya da yapamamanın ezikliğini yaşamakta, dolayısıyla bu öğrencilere ödev notu verilememektedir.
Daha da önemlisi, hükümlü öğrencilerin devam ettikleri yükseköğretim kurumlarında normal öğrenci ve öğretim
elemanlarının güvenlik sorununun bulunmasıdır. Şimdiye kadar önemli bir olayın ortaya çıkmamış olması, bundan
sonra çıkmayacağı anlamına gelmemektedir.

Tartışma
Hükümlü ve tutukluların ruhsal, bedensel ve ekonomik yönden kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, aynı
zamanda kurumsal amacın gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyum sağlayan sistemdir. Eğitim-öğretime yönelik
çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden
suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum yaşamını normal işleyişe yakınlaştırarak,
bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı,
dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir. Bu amaçlara ulaşmada eğitim-öğretimin katkısı araştırmalarla ortaya
konulmuş olmasına karşın, hem öğrenimden yararlandırılan tutuklu ve hükümlülerin oranının düşük tutulması hem
de bütçe ve kadro yetersizliğinin bir engel olarak gösterilmesi, yetkililer tarafından cezaevlerinde eğitim-öğretime
yeterli önemin verilmediğini göstermektedir. Bu konudaki hukuksal ve yasal engellerin gecikmeksizin kaldırılması ve
uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ceza ve tutukevleri genel müdürlüğünün
bu tutumu, hem hükümlü öğrencilerin öğrenim haklarının elinden alınmasına neden olacak hem de üniversitelerin
ilgili maddeler uyarınca hükümlü öğrencileri kabul etmeleri zorlaşacaktır. Kaldı ki, Adana’da hükümlü öğrencilerin
yükseköğrenim hakları güvenlik gerekçesiyle ellerinden alınmış, birçok üniversite aynı uygulama doğrultusunda
kararlar almış ve Kocaeli Üniversitesi de resmi bir yazı ile cezaevi yönetiminin gerekli eleman bulundurmadığı ve
güvenlik önlemleri almadığı takdirde hükümlü öğrencileri kabul etmeyeceğini bildirmiştir.
Türkiye’de toplam 212,716 kişilik kapasiteli açık ve kapalı olmak üzere 388 tane cezaevi bulunurken, 31 Ağustos
2018 tarihi itibariyle, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olanların sayısı 252,290’a ulaşmıştır. Yani doluluk oranı
%112’ye çıkmıştır. 193 bin 104 kişi hükümlü, 59 bin 290 kişi tutuklu bulunmaktadır. Tutukluluk oranı yüzde 33.
Devlet 139 yeni cezaevi inşa ederken rakamlar şu anda cezaevlerinde yatacak yer sıkıntısı olduğunu göstermektedir.
Cezaevlerinde 50,386 kişi uyuşturucu, 33,032 kişi hırsızlık, 28,274 kişi adam öldürmek, 24,919 kişi yaralama,
22,008 kişi gasp, 16,566 kişi cinsel saldırı, 6,061 kişi sahtecilik, 3,119 kişi dolandırıcılık, 2,074 kişi fuhuş suçlarından
cezaevinde tutulmaktadır. Terör gerekçesiyle 46,068 kişi cezaevindedir. Bunların 24,622’si hükümlü, 21,446’sı
tutuklu durumdadır (Şener, 2018). Ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 37 bin
266 hükümlü ve tutuklunun eğitim-öğretime devam ettikleri bildirilmektedir(AA,2018) .
Türkiye’deki cezaevlerinin sayısı ve nitelikleri ile kaç hükümlü ve tutuklu olduğu; tutuklu ve hükümlülerden kaçının
öğrenci olduğuna ilişkin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü(CTEGM)’nden talep edilen istatiksel bilgi ne
yazık ki şimdiye kadar karşılanmadığı gibi, bu talebe cevap bile verilmemiştir. Bu bilgi talebi dışında, CTEGM’ne
hükümlü ve tutuklu olup da yükseköğrenimlerine devam eden öğrencilerle ilgili yapılması düşünülen bir anket
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çalışması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına 18.03 2016 tarihinde yapılan başvuru “..Ceza İnfaz kurumunun
iş yoğunluğu, hassas yapısı ve işleyişindeki özellikler ile çalışma talebinin içeriği birlikte değerlendirilerek araştırmaya
uygun görülmediği…” gerekçesiyle reddedilmiştir(CTEGM, 2016). Oysa bu konuda hem Adalet Bakanlığı’nın,
hem tutuklu ve hükümlü öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının kendilerine özgü sorunları bulunmaktadır.
Bu sorunların çözümü için öncelikle sorunları bilimsel olarak ortaya koymak, ilgili taraflarla çözüm konusunda
ortak arayışlara yönelmek ve ortak noktalarda çözüme yönelik uygulamalara geçmek zorunludur.

Sonuç ve Öneriler
Özellikle hükümlü öğrencilerin yükseköğretim haklarını amaç dışı kullandıkları açıktır. Herhangi bir ön-lisans
ya da lisans programını bitiren hükümlülerin bile dışarı çıkabilmek ve özgürlük havasını soluyabilmek için tekrar
okumak istemeleri ve hatta bazılarının bunu başarmaları bu saptamayı kanıtlamaktadır. Tüm bu sorunlara ve hakkın
kötüye kullanımına karşın, bütçe ve kadro yetersizliği gerekçe gösterilerek mevcut hakların bile kullandırılmaması,
imzalanan protokollere karşın hükümlülerin istek ve gereksinmelerinin karşılıksız bırakılması, bir hukuk devletinde
olmaması gereken uygulamalardır. Bu nedenle bütçe ve kadro yetersizliğini aşacak çareler üretmeli, gerekirse bu
konuda STK’lar ile yerel yönetimlerin katkıları da sağlanmalıdır.
Yükseköğretim ile ilgili olarak, artık onlarca üniversite uzaktan eğitim programları başlatmış olduğu için, örgün
öğretime katılamayacak hükümlülerin, yaygın öğretime katılmaları gerektiği yönündeki sınırlama tekrar ele alınmalı,
tutuklu ve hükümlülerin uzaktan eğitimden faydalanmasını sağlayacak önlemler geliştirilmelidir. Kaynakların
yetersizliğiyle veya başka gerekçelerle, tutuklu ya da hükümlü de olsa eğitim-öğretim hakkı kimsenin elinden
alınamaz. Bu konuda, Avrupa Cezaevi Kurallarının 4. Maddesi oldukça açıktır: “Mahpusların insan haklarını
ihlal eden cezaevi koşulları, kaynakların yetersizliğiyle mazur gösterilemez”.
Bu konuda devlete olduğu kadar, üniversitelere, akademisyenlere, STK’lara ve duyarlı her kişi, kurum ve kuruluşa
da görev düşmektedir. Özellikle cezaevi yönetimi ve başsavcılıklar ile eğitim-öğretim kurumları arasında mutlaka
işbirliği sağlanmalı ve ortak programlar düzenlenmelidir. Cezaevlerinde resmi müfredata bağlı kalmaksızın siyaset,
ekonomi, felsefe, insan bilimleri ve daha pek çok alanda öğrenim çalıştayları bu kapsamda düşünülebilir. Amaca
uygun eğitim-öğrenim herkes için kayıtsız ve koşulsuz bir hak olabilmeli ve bu hakkın tutuklu ve hükümlüleri de
içine alacak biçimde genişletilmesi sağlanmalıdır. Ancak, amaca uygun öğrenim hakkı güvence altına alınırken,
bu hakkın amaç dışı kullanımı ya da istismarı da önlenebilmelidir.
Tutuklu ve hükümlülerin birçoğunun asıl amacı, genellikle gün boyunca dışarıda olmak ve mümkün olduğunca
dışarıda olmanın olanaklarından faydalanmaktır. Bu fayda, gerek yakınlarını görmek ya da onlarla telefonda
konuşmak gerekse öğrencilerle bir arada olmak veya özgürlüğün tadını çıkarmak biçiminde sağlanmaktadır. Denetimli
serbestlik hakkını kazanan hükümlü öğrencilerin, kazandıkları bölüme devam etmemeleri ve hemen okumayı
yarıda kesmeleri, hükümlülerin asıl amacının “okumak” ya da “bir meslek edinmek” olmadığını göstermektedir.
Asıl amaç, okuyup herhangi bir meslek edinmek olmadığı için de, hükümlü öğrencilerin derslerdeki başarı oranda
oldukça düşük kalmaktadır.
Sonuç olarak, öğrenim bir haktır ve tutuklu ya da hükümlü de olsa bu hak uluslararası ve ulusal metinlerde
belirtildiği gibi güvence altına alınmıştır. Burada önemli olan suç ve ceza arasında olduğu gibi, eğitim-öğretim
konusunda da bu denge ve orantıyı tutturmak ve korumaktır.
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CREATING COMPARATIVE ADVANTAGES:
THE KOREAN EXPERIENCE
M. Mustafa Erdoğdu1

Abstract
The Theory of Comparative Advantage leads countries to specialize in exporting primary goods and raw materials
that trap them in low-wage economies due to terms of trade. In other words, trade liberalisation policies which
focus only on taking advantage of existing comparative advantage may fail to produce rapid economic development.
It is a well-known fact that economic development requires the transformation of a country’s economic structure.
This involves diversifying into new sectors. For countries at an early stage of development, diversification into new
products may be a precondition to reaping large gains from quality improvement. Industrial policy is essential for
the government of a middle-income country to prioritize the use of its limited resources to facilitate technological
innovation and industrial upgrading by overcoming inherent coordination issues in structural transformation.
This paper focuses on the South Korean experience to reveal comparative advantage creation process for economic
development.
Keywords: Economic Development, Theory of Comparative Advantage, Comparative Advantage Creation,
Industrial Policy, South Korea

Introduction
In the years following World War II, economies in all areas of the world had been governed by state-centered
regulatory regimes. In the final three decades of the 20th century, countries have shifted away from industrial
capitalism to neo-liberalizm. Motto of neo-liberalizm powered by financialization is that state must withdraw from
area of economics and leave the development issue to the invisible hand of market mechanism.
Neo-liberalizm widely advocated and followed by developing countries, except in East Asia. Countries dismantled
or watered down their regulatory states – by privatizing publicly owned enterprises, lifting capital controls,
deregulating markets, and, more selectively, paring back welfare guarantees. Vast majority of developing countries
abandoned important elements of their nationalist development strategies and opened their borders to global
flows of capital and goods.
However, this is hardly good for economic development since it is a process of structural transformation.
Development involves diversifying into new sectors, reallocating resources towards more productive firms and
improving the quality of goods produced. Moreover, market forces do not provide a level playing field for new
industries not to mention the “lock-in” effect of the established industries. End result was that a large number of
countries locked-up in the ‘middle-income trap.
1 (Marmara University), mustafaerdogdu@marmara.edu.tr
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A recipient of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, Joseph E. Stiglitz (1998), indicated that “There
has been widespread disillusion with the experience of market fundamentalist neo-liberal policies since the 1990s.”
What happened was in the words of Justin Yifu Lin (2017), who is the former World Bank Chief Economist,
“neo-liberalism threw the baby out with the bathwater, vehemently opposing any role for governments in facilitating
structural change”.
Some comprehensive studies (e.g. Johnson 1982, Amsden 1989, Wade 1990, Chang 1994, Evans 1995, and
Erdogdu 1999) revealed that developmental state structure emerged in countries like Japan, South Korea and
Taiwan has played a very important role and industrial policies bear a key importance in terms of development.
To set the stage, the second section takes economic development as a comparative advantage creation process. The
section looks at first static and dynamic comparative advantages and then industrial policy as the main instrument
to create comparative advantages. The third section examins the way the South Korean industrial policy has created
new comparative advantages. The section starts with a historical account of Korean industrialization followed by
some examples of selective industrial policy applied in the process. Final section concludes.

Economic Development as a Comparative Advantage Creation Process
Boosting a country’s income requires industrial upgrading, which in turn requires changing a country’s endowment
structure (Ju, Lin, & Wang, 2015). Without new industries, countries cannot achieve robust economic growth,
solve the job-generation challenge, and escape the low-income or middle-income trap (Lin, 2017: 10). For countries
at an early stage of development, on the other hand, diversification into new products may be a precondition to
reaping large gains from quality improvement (Henn, Papageorgiou, & Spatafora, 2015, February 20).
The concept of comparative advantage is the cornerstone of the traditional trade theory. This theory claims that
the gains from trade arise from specialization. According to the theory, it is by specializing in those activities that
they are relatively good at that poor nations reap the benefits from engaging with the world economy (Rodrik,
2007: 9). However, Stutz and Warf (2009) is right to warn that comparative advantage theory mislead countries
to specialize in exporting primary goods and raw materials that trap countries in low-wage economies due to
terms of trade. The important point is that a trade liberalization policy that focuses only on taking advantage of
the existing comparative advantage and ignoring the need for a comparative advantage discovery can not deliver
the promised sustainable economic growth.
It is essential for the government of a middle-income country to prioritize the use of its limited resources to facilitate
technological innovation and industrial upgrading. This is done by industrial policy. Lin (2017: 17) suggests that
“Every developing country has the potential to grow dynamically and avoid the middle-income trap. However,
that can only happen if the government plays an appropriate facilitating role in a market economy by supporting
the development of industries connected to the country’s latent comparative advantages”.
The latent comparative advantage refers to an industry with low factor costs of production relative to the rest of the
world, which is determined by the economy’s endowment structure, and transaction costs too high (due to poor
hard and soft infrastructure) to be competitive in domestic and international markets. Firms will be viable and
the sectors competitive once the government helps the firms reduce transaction costs by overcoming coordination
and externality issues to improve hard and soft infrastructure.
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A desirable industrial policy should facilitate the growth of industries with a latent comparative advantage, enabling
them to become the country’s competitive advantage in the market quickly. In addition to facilitating the growth
of industries with latent comparative advantage, an industrial policy may also help firms exit from industries in
which the country loses comparative advantages, or relocate to other countries with lower income and wages.
Government policies are instrumental creating comparative advantages. Japan and four smaller Asian economies
(South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong), which are called as Four Asian Tigers (Four Asian Dragons
or Four Little Dragons), underwent rapid industrialization and maintained exceptionally high growth rates (in
excess of 7 percent a year) between the early 1960s (mid-1950s for Hong Kong) and 1990s.
Growth in Per Capita GDP in the Tiger Economies between 1960 and 2014

A controversial World Bank report (The East Asian Miracle 1993) credited neoliberal policies with the responsibility
for the boom, including maintenance of export-oriented policies, low taxes, and minimal welfare states; institutional
analysis also states some state intervention was involved. However, others (e.g. Johnson 1982; Evans et al. 1985;
Kuznets 1988; Amsden 1989; Wade 1990; Castells 1992; Onis 1992, Chang 1994; Rodrik et al. 1995; Erdogdu
1999) argued that industrial policy and state intervention had a much greater influence than the World Bank
report suggested.

South Korean Industrial Policy for Comparative Advantage Creation
Korea was one of the poorest countries in the world immediately after the Korean War. In addition, the country
faced a terrible civil war that lasted more than three years (1950-1953). About 1.3 million South Koreans died in the
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Korean War and catastrophic changes in Korean society resulted from the massive displacement of the population.
The war was devastating not only for the Korean people but also for the economy. South Korea (hereafter Korea,
unless otherwise stated) lost most of its heavy industry and power generation to the north. Korea’s annual per
capita GNP in 1960 was only $ 80. Capital was extremely scarce and domestic savings in 1960/62 were less than
two percent of GNP (Delhaise, 1998).2 Few observers held out hope at that time for Korea’s poverty-stricken
economy. But Korea managed to create a miracle from this misery.
The military coup d’etat of May 1961 was a major turning point in Korean economic history. Park Chung Hee,
who led the coup justified the coup in terms of the urgent need to “rescue the nation from the brink of starvation”.
Park had a strong commitment to economic development. He created necessary institutions swiftly for rapid
economic development. One of his first move was to nationalize all the banks to control over the allocation of
investible funds in the economy. In 1961, the Park regime established the Economic Planning Board to become
the key pilot agency of industrial transformation from the 1960s.
Under Park’s rule, the Korean state “always perceived itself as a mediating agent and facilitator for bringing about
industrial change, through arm-twisting, subsidies or public enterprises as the circumstances demanded” (Rodrik
1995: 85). Until the late 1980s, the government was the architect and principal player in the Korean developmental
model. The tripartite relation established among the government, banks, and chaebols have been a core aspect of
this economic development model.
Through a series of five-year economic plans, the state guided Korean companies to invest in sectors considered
strategic for the national economic development, either in terms of creating self-reliance or to compete in the
international economy. The state was careful to allocate scarce capital to industries that would generate the highest
growth for the economy. In consultation with business leaders, the state identified technology pathways, and
helped selected firms enter and prosper in targeted industries through credit allocation at below market interest
rates, research and development assistance, and temporary protection from domestic and foreign competition.
Because of the small domestic market, the primary objective of industrial policy in 1960s was to actively promote
exports. The state combined a variety of policy instruments such as taxes, exchange rate, and financial incentives
as a comprehensive supporting package for export-oriented activities. In order to increase rapidly the exports
of non-traditional manufactures, the state has selected certain industries with a potential long-run comparative
advantage and actively promoted them through the infant industry stage (Erdogdu, 1999).

2 See more detail at Amsden (1989), Song (1997), Erdogdu (1999).
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The Korean state developed institutional mechanisms to establish clear performance criteria for selective interventions,
and to monitor performance. By exacting performance criteria, usually in the form of export targets, and supporting
those firms that met them, the Korean state did not allow the firms to stagnate and forced them to demonstrate
progress if they were to continue to receive state support. The following table shows major export items of Korea
since 1961.
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The general export promotion policy of the 1960s without a specific industrial bias ended in 1973. The government
made a critical decision to shift resource allocation towards development of heavy and chemical industries (HCI)
with substantial ripple effects. The HCI drive was intended to anticipate changes in Korea’s comparative advantage
by focusing on the iron and steel, non-ferrous metals, shipbuilding, petrochemicals, machinery, electronics, and
transportation equipment industries as the key targets.
Following the second oil shock in 1979, the world economy slowed down and this affected Korea intensively. The
response of the state was implementation of ‘industry rationalisation’ to cure the existing problems generated by
the 1970s’ unbalanced growth policy, and ‘market liberalisation’. Although the state has continued to designate
favored industrial sectors, it has paid renewed attention to upgrading within sectors where Korea has already
displayed export competence, such as footwear and shipbuilding. Duplicative investments in the heavy and chemical
industries have been extensively restructured (Haggard & Cheng, 1987: 125).
By the late 1980s, a powerful coalition of interests inside and outside Korea supported the radical liberalization
of Korea’s economy. In the decade preceding the East Asian crisis, this coalition greatly weakened the Korean
developmental state’s control over crucial dimensions of domestic and cross-border economic activity. Chaebol
borrowing went truly out of control in the 1990s leading to the 1997 crisis.
The radical restructuring and the re-organization of the state on more neo-liberal lines after the 1997 crisis has
considerably eroded the Korean state’s ability to guide the investment decisions of private companies. Nevertheless,
developmental capacities established earlier proved crucial in enabling to bounce back quickly from the 199798 crisis. Such capacity was also very important for adaptation to neoliberal globalization in the post-crisis era
(Erdogdu, 2004).
Korea is now one of the world’s wealthiest nations. It has an export oriented economy and its exports accounts
for more than 50% of GDP. Currently, Korea is among the world’s most competitive suppliers of many skill and
technology intensive products, and competes with advanced economies in a wide range of industrial products.
Korea’s 59% of total exports consist machinery and transport equipment.
Today, the South Korean economy is the world leader in consumer electronics, mobile broadband and smartphones.
Korea’s LCD TV global market share has increased from 27% in 2007 to 37% in 2009. Korea now ranks number 1
in the world in the 2015 Bloomberg Innovation Index. Its Gross National Product has reached 1.9865 trillion US$,
and per capita national income has reached 39 thousand US$ in 2017, according to the purchasing power parity.

Concluding Remarks
As the Korean experience suggests, the pace of industrial transformation can be accelerated by well-directed industrial
policy. The Korean state actively promoted certain industries with potential long-run comparative advantage through
and beyond the infant industry stage, gradually exposing them to international competition. In this environment,
lumpy and long-term investment projects were undertaken, which would probably not have been undertaken in
an economy with free trade and capital movements. As a result of having a developmental state, Korea avoided
the pitfalls that beset many other countries pursuing a technologically advanced industrial development. By
effectively applying performance criteria, it forced private sector companies to become internationally competitive
in a relatively short period of time.
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AB ÜLKELERİNDE EĞİTİM, SAĞLIK VE SAVUNMA
HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE
ETKİLERİ / THE EFFECTS OF EDUCATION,
HEALTH AND DEFENSE SPENDING ON
ECONOMIC GROWTH IN EU COUNTRIES
Sidar ATALAY ŞİMŞEK1

Abstarct
Classification of public expenditures under various headings such as education, health and defense spending is
important in terms of effective use of resources. With functional classification, it can be observed what services
the state has made and expenditures. Some approaches to explain the increases in public spending can be gathered
around two views. The first one is the Wagner law, where the increase in public expenditures is due to economic
growth. the second is the Keynes hypothesis, which argues that the increase in public expenditures leads to
economic growth. In this context, in the 2001-2016 study, the direction of the relationship between public
expenditures and economic growth in EU countries is tested under the validity of Wagner’s law. On the basis
of empirical findings, Wagner states that the growth in public spending is inevitable for a progressive economy,
because it is inevitable that the state’s spending on education, infrastructure and health increases as the economy
grows. Since infrastructure education in EU countries disciplines the health system many years ago, the share of
current expenditures in national income is low. However, social security expenditures are very important for EU
countries and their share in national income is high. Especially after 2008, social security expenditures increased
significantly. There is a positive relationship between social security expenditures and growth. In this case, it is
valid that Wagner’s law is valid for developing economies.
Key Words: Economic Growth, Public Expenditures, European Union

1. Ekonomik Büyüme
Schumpeter, bir ekonominin büyümesinde üretim faktörlerindeki artışın ve yeniliklerin önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Bunun yanında büyümenin temel sebebinin sermaye malları ve nüfustaki artışın dışında
yeniliklerden meydana geldiği görüşündedir (Ünsal, 2007). Bir ülkenin üretim olanakları eğrisinin, sağa doğru
kayması, ekonomik büyüme olarak tanımlanmaktadır. Kısa dönemde, bir ekonomide, eksik istihdam durumu
söz varken toplam talep artışları, kişi başına düşen reel gelir artışına sebep olmaktadır. Genişletici para ve maliye
politikaları, dış ticaret ve döviz kuru politikaları talep artışlarının meydana gelmesinde oldukça etkili olmaktadır
(Yılmaz ve Akıncı, 2012).
1 Araştırma Görevlisi, Batman Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü
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Ekonomik büyümeye, kültürel değişimin, eğitim ve sağlık hizmetlerinin, gelir dağılımın ve demokratik hak ve
özgürlüklerin, istihdam ve işsizliğin, doğal kaynakların, da eklenmesi gerekmektedir (Ünen, 2015).
Ekonomik büyümenin çeşitlerini dokuz grupta toplamak mümkündür bunlar: Dengeli büyüme, dengesiz büyüme,
açık büyüme, kapalı büyüme, planlı büyüme, spontane büyüme, biyolojik büyüme, üstel büyüme ve durgun
büyümedir (Acar, 2008).
Klasik büyüme modelinde, kişi başına düşen milli gelir seviyesiyle, nüfustaki artışın, belirlendiği iddia edilmektedir.
Klasik büyüme modeli, Adam Smith, Robert Maltus ve David Ricardo tarafından geliştirilen bir modeldir (Parasız,
2012).
Klasik iktisadi düşüncenin egemen olduğu dönemde, meta üretimine geçiş gerçekleşmiş buna bağlı olarak, üretimde
fabrikalaşma ve üretimin yapıldığı bölgelerde şehirleşme meydana gelmiştir. Fakat bu olumlu gelişmeler, gelir
dağılımını etkilememiştir. Yani, bölüşüm, ücretlilerin aleyhinde oluşmuştur. Bu çerçevede Marx’ın öncülüğünde
sosyalist düşünce kapitalist sisteme karşı olarak doğmuştur (Acar,2008).
Keynes’e göre yatırım sadece talep üzerinde etkilidir. Dolayısıyla yatırımın sermaye birikimi üzerine etkisi ihmal
edilmiştir. Keynes’in statik bir analiz yapmış olması Roy. F.Harrod’un “Dinamik teori üzerine bir deneme” başlıklı
makaleyi yayınlamasında önemli bir yere sahiptir. Harrod yayınlamış olduğu bu makalesinde yatırımın toplam
taleple birlikte sermaye birikimi üzerine etkisini dahil ederek, büyüyen bir ekonomide tam istihdam seeviyesine
ulaşılıp ulaşılamayacağını analiz etmektedir. (Ünsal,2007).
Post Keynesyen büyüme modelleri incelendiğinde iki önemli model dikkat çekmektedir. İlki, Joan Robinson ve
Kaldor ikincisi ise Kalecki modelidir. Robinson uzun dönemde tam kapasite kullanımını dikkate alırken, Kalecki
ise tam kapasite kullanımını içsel bir değişken olarak kabul etmektedir. (Stockhammer, 1999).
Neoklasik büyüme modelleri, nüfus artışı ve teknolojik değişmenin tasarruf, yatırım ve ekonomik büyüme üzerine
etksini araştırmaktadır. Model, Solow ve Swan tarafından geliştirilmiştir. Fakat literatürde Solow adıyla özdeşleşmiş
bir modeldir. (Taban,2008). Ancak daha sonra Solow-Swan modeli olarak anılmaya başlamıştır. Solow-Swan modeli
keynesyen analizin tersine talep yönlü değil mikro ekonomik analiz çerçevesinde arz yönlü bir yaklaşımdır. SlowSwan modeli, büyüme modellerinin başlangıcı şeklinde kabul edilir, bunun sebebi, tüm büyüme modellerinin
Solow-Swan modeliyle karşılaştırılarak daha iyi analiz edilebilmesidir (Güvel,2011).
İçsel büyüme modeli, neoklasik büyüme modelinin devamı olarak kabul edilmektedir. İki görüş arasındaki temel
fark neoklasik modelin büyümeyi dışsal, içsel büyüme modellerinin ise içsel nedenlerle açıklamasıdır. 80’li yıllarda
eğitim, Ar-Ge, sağlık, teknolojik yenilikler, gelir dağılımı vb. gibi birçok unsurun üretim faktörü olarak ele alınması,
büyümeyi farklı bir bakış açısıyla ele almayı gerekli kılmıştır (Taban,2008).

2- Kamu harcamaları büyüme ilişkisi
Kamu harcaması devletin üstlenmiş olduğu fonksiyonları yerine getirebilmesi için yaptığı bütün işlerin maliyetini
oluşturan unsurların toplamıdır ir (Aksoy, 1998). Geçtiğimiz on yıllar boyunca, kamu sektörü harcamaları,
Bakanlıklar, Departmanlar ve Ajanslar ile çeşitli faaliyetler ve etkileşimler yoluyla geometrik açıdan artmaktadır.
Kamu harcamalarının büyüklüğü ve yapısı, ekonominin büyümenin biçimini ve biçimini belirleyecektir.
Tekrarlanan harcamalar, ücretler, maaşlar, kredilere faiz, bakım vb. devlet yönetim giderleridir. Yol, havalimanı,
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eğitim, telekomünikasyon, elektrik üretimi vb. Sermaye projelerine yapılan harcamalar ise sermaye harcaması
olarak adlandırılmaktadır.
Devlet harcamalarının temel amaçlarından biri altyapı tesisleri sağlamaktır ve bu tesislerin bakımı önemli miktarda
harcama gerektirmektedir. Ekonomik büyüme üzerindeki devlet harcamaları arasındaki ilişkinin analizi, gelişmekte
olan ülkelerde (özellikle artan kamu harcamaları düzeyinin artmasına neden olan ülkelerde) önemlidir. Bununla
birlikte, geçiş halindeki ekonomiler, halkın ekonomik refahını iyileştirmek ve toplam üretimdeki hızlı büyümeyi
teşvik etmek için ekonominin tüm sektörlerinde mal ve hizmet üretimini kolaylaştırmak için fiziki altyapıya
harcanmaktadır. Ampirik çalışmalar, sanayileşme ile kamu altyapı tesisleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu
ortaya koymaktadır.
Kamu harcamaları ile büyüme arasındaki ilişkiyi irdeleyen ilk iktisatçı Wagner’dir. Wagner; kamu harcamalarının
büyümeden daha hızlı arttığını ve sonuç olarak kamu harcamalarının GSMH içindeki payının arttığını vurgulamıştır.
(Sachs and Larrain, 1993).
Wagner, ampirik bulgulara dayanarak, kamu harcamalarındaki büyümenin, ilerici bir ekonomi için kaçınılmaz
olduğunu, çünkü devletin ekonomi büyüdükçe eğitim, altyapı, sağlık gibi harcamalarının artması kaçınılmazdır.
(Wagner,1883). Wagner Yasasına göre, kamu harcamalarındaki zaman içindeki büyüme ulusal çıktıdan daha büyük
olmalıdır. Yani, bazı ekonomik genişleme ölçütlerinin bir yüzdesi olarak, kamu sektörü harcamaları daha büyük
bir pay almaktadır. (Wagner,1883).
Wagner’den sonra bir diğer dikkat çekici çalışma Peacock ve Wiseman’a aittir. Kısaca özetlemek gerekirse, Peacock ve
Wiseman’a göre; Olağanüstü bir durum yoksa kamu harcamaları kamu gelirlerine bağlı bir şekilde artar ( Peacock ve
Wiseman’ın,1967). Ancak ekonomik kriz, savş ve benzeri gibi olağanüstü hallerde kamu harcamaları artış yapar. Bu
durumda, artan kamu harcamalarını da finanse etmek için, kamu gelirlerini de yükselmek durumundadır. Peacock
ve Wiseman’ın bu kamu harcaması artışı “sıçrama tezi” olarak adlandırılmıştır. Çünkü kamu harcamalarının seyri
Wagner’in dediği gibi düz bir çizgi şeklinde değil, kesikli sıçramalar şeklinde yükselme göstermektedir. Bu olağanüstü
durum devam ettiği sürece kamu harcamaları da artmaya devam edecektir. Olağanüstü durum bittiğinde ise, ne
kamu harcamaları ne de kamu gelirleri eski seviyesine dönmeyecek, yeni seviyesiyle devam edecektir.
Rostow ve Musgrave, aynı zamanda kamu harcamalarının büyümesi üzerine bir araştırma yürütmüş ve ekonomik
kalkınmanın ilk aşamalarında, kamu harcamalarının büyüme oranının çok yüksek olacağı sonucuna varmıştır, çünkü
hükümet temel altyapı tesislerini sağlamaktadır. Bu projeler yoğunlukla sermaye yoğun olacağı için kamu harcamaları
da istikrarlı bir şekilde artacaktır. Eğitim, sağlık, yollar, elektrik ve su arzına yapılan yatırımlar, ekonomiyi geleneksel
aşamadan ekonomik kalkınmanın kalkınma aşamasına çıkararak hükümetin eşitlikçi bir toplumun gelişmesi için
zamanla artan bir miktarda harcama yapmasını gerektirecek ihtiyaçlardır (Likka,1999).
Barro çalışmasında ülkelerin kişi başına milli gelir büyüme oranlarıyla, devletin tüketim harcamalarının milli gelirdeki
payı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğu ortaya konmuştur (Barro,1990). Barro, kamu harcamalarının milli
gelir içindeki payı küçüldükçe, büyüme oranı üzerindeki etkisinin pozitif, büyüdükçe ise negatife dönüşeceğini
vurgulamıştır (Barro,1991).
Ekpo(1995) Nijerya’a 1960-1990 yılları arasındaki kamu harcamaları büyüme ilişkisini analiz etmiştir. Bulgular,
ulaştırma ve iletişim, tarım, sağlık ve eğitim ile ilgili sermaye harcamalarının Nijerya’daki özel yatırımları olumlu
yönde etkilediğini ve bunun da genel ekonominin büyümesini her zaman arttırdığını göstermektedir. Bununla
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birlikte devletin inşaat sektöründe yer alması özel sektörde crowding out etkisi yaratmıştır. Ekpo’ya göre bu
yatırımların özel sektörün yapması daha uygundur.

3- AB Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlşkisi
Tablo 1: 28 AB ülkesinin Kamu harcamalarının fonksiyonel ayrımı ve büyüme verileri

Yıllar

Kamu
harcaması %

Savunma
Harcamaları
%

Sosyal Güvenlik
Harcaması
%

Sağlık
Harcamaları %

Eğitim
Harcamaları %

Büyüme
2010=100
%

2001

45,1

1,5

17,3

6,1

4,9

89,0

2002

45,5

1,5

17,5

6,2

5,0

90,2

2003

46,1

1,5

17,9

6,4

5,1

91,4

2004

45,7

1,5

17,7

6,4

5,0

93,7

2005

45,8

1,5

17,6

6,5

5,0

95,7

2006

45,2

1,5

17,3

6,6

5,0

98,8

2007

44,6

1,4

17,0

6,5

4,9

101,9

2008

46,2

1,5

17,5

6,7

4,9

102,4

2009

50,0

1,5

19,4

7,3

5,3

98,0

2010

49,9

1,5

19,3

7,3

5,3

100,0

2011

48,5

1,5

19,0

7,1

5,1

101,8

2012

48,9

1,4

19,4

7,1

5,0

101,3

2013

48,6

1,4

19,5

7,2

4,9

101,6

2014

48,0

1,3

19,3

7,2

4,9

103,5

2015

47,0

1,3

19,1

7,1

4,8

105,8

2016

46,3

1,3

19,1

7,1

4,7

107,9

Kaynak; Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Yukarıdaki tablo’da 28 AB ülkesinin Kamu harcamalarının fonksiyonel ayrımı ve büyüme verileri yer almaktadır.
Tablo incelendiğinde Ab kamu harcamaları ile büyüme verileri karşılaştırıldığında negatif yönlü bir ilişki olduğu
görülmektedir. Bu ilişki aşağıdakiş şekil yardımıyla daha rahat izlenebilmektedir;
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Şekil 1: AB Ülkeleri Kamu Harcaması Büyüme İlişkisi

Şekil incelendiğinde özellikle 2008 yılı sonrası kamu harcamalarındaki artıştan sonra büyümenin azaldığı rahatlıkla
gözlemlenmektedir. 2014 yılı sonrası kamu harcaması azalmasına rağmen büyüme artmıştır.
Fonksiyonel ayrıma baktığımızda savunma harcamaları ile büyüme arasında bir nedensellik gözükmektedir. Bunda
AB ülkelerinde savunma harcamalarının milli gelir içerinde payının pek değişmemesinin etkisi de büyüktür.
Şekil 2: AB Savunma Harcamaları Büyüme İlişkisi

Sosyal güvenlik harcamalarının büyüme ile ilişkisini incelediğimizde, özellikle 2008 krizi sonrası sosyal güvenlik
harcamalarının arttığını ancak krizin etkisiyle büyümenin azaldığını ancak sonraki yıllarda toparlanmayla birlikte
sosyal güvenlik harcaması artışlarıyla paralel olarak büyümenin de arttığını söyleyebiliriz.
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Şekil 3: AB Sosyal Güvenlik Harcamaları Büyüme İlşkisi

Sağlık harcamaları ile büyüme arasında bir nedensellik gözükmektedir. Bunda AB ülkelerinde sağlık harcamalarının
milli gelir içerinde payının pek değişmemesinin etkiside büyüktür.
Şekil 4: AB Ülkeleri Sağlık Harcamaları Büyüme İlişkisi

Yine fonksiyonel ayrıma göre eğitim harcamalarıyla büyüme arasında pozitif ya da negatif bir ilişki gözlemlenmemiştir.
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Şekil 5: AB Ülkeleri Eğitim Harcamaları Büyüme İlşkisi

Görüldüğü üzere AB ülkelerinde genel kamu harcamaları ile büyüme arasında negatif bir ilişki bulunmakta,
fonksiyonel ayrıma göre ise bir ilişki bulunmamaktadır. Wagner, ampirik bulgulara dayanarak, kamu harcamalarındaki
büyümenin, ilerici bir ekonomi için kaçınılmaz olduğunu, çünkü devletin ekonomi büyüdükçe eğitim, altyapı,
sağlık gibi harcamalarının artması kaçınılmaz olduğunu belirtmişti AB ülkelerinde altyapı eğitim, sağlık sistemini
çok uzun yıllar önce disipline ettiği için günümüzdeki harcamalarının milli gelir içerisindeki payı düşüktür. Bu
durumda Wagner yasasının gelişmekte olan ekonomiler için geçerli olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak sosyal
güvenlik harcamaları AB ülkeleri için çok önemlidir ve milli gelir içerisindeki payı yüksektir. Özellikle 2008 yılı
sonrasında sosyal güvenlik harcaması gözle görülür biçimde artmıştır. Sosyal güvenlik harcamaları ile büyüme
arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
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KRİPTO PARALARIN OPTİMUM PARA SAHASI
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ /
EVALUATION OF CRYPTO MONEY WITHIN
THE SCOPE OF OPTIMUM MONEY-ZONE

Hamza ŞİMŞEK1, İsmail ŞİRİNER2

Abstarct
The optimal currency is a theory developed by Mundell in the 1960s. The theory was tested in the 1970s in the
european snake application and eventually became effective in the formation of the Euro at the end of the 90s.
The creation of an optimal money-reserve eliminates the risk of exchange between countries. The Bretton Woods
agreement is not an agreement that foreign trade with the world is going to be done with the dollar, it is the
impositionist policy of the US that won the war. With this deal, America is getting a serious senyorage income.
Especially in recent months in Turkey and in the world to use the US dollar as an economic weapon Turkey and
other countries it has led to a new quest. The general acceptance of crypto money in the world, especially in
2017, which is highly profitable, is a sign of the fact that these currencies are the way to become the optimum
currency. On the other hand, it is even more interesting to note that the countries that are disturbed by the dollar’s
senile corruption can make bilateral trade with their own currencies, and that they can make a common crypto
currency. Especially nowadays, the United States uses this power as a trump in trade wars. The best example of
this is the current trade tension with China. By triggering the exchange rate fluctuations of the US Russia, Turkey,
Iran, etc. It is obvious that affects the economy of the country. This is a currency other than the dollar, especially
in the countries of Russia and Turkey, to tell the foreign trade made by means of a crypto currency or domestic
currency to be created is actually a counter-revolution against the dollar. This situation is currently showing in
the discourse. However, the icratler in the following years will show us the importance of crypto money.
Key Words: Optimum Currency Area, Crypto Money, Bitcoin					

1- Optimum Para sahası
Optimum Para sahası teorisi, Mundell’in 1961 yılında yayınlamış olduğu “Optimum Kur Alanları Teorisi”
adlı çalışmasıyla gündeme gelmiştir. Mundell bir ülkenin sabit mi yada esnek kurumu tercih etmesi gerektiğini
irdelemiştir (Apel, 2002.94). Esnek döviz kurları ödemeler dengesindeki açıkları kapatmak için kullanılabilir. Fakat
çok sabit kur uygulayan küçük ülkelerde bu durum sorun yaratmaktadır (Şimşek, 2005:2). Bu sorunları şöyle
sıralamak mümkündür; Hangi ülkenin kendi parasını diğer bir ülkenin parasıyla sabitleyeceği sorunu önemlidir.
Ayrıca hangi ülke parasının dalgalanmaya bırakacağı sorunu da dikkat çekmektedir. Mundell yazdığı makalede, kur
alanını, döviz kurlarının sabitlendiği yer şeklinde tanımlamaktadır ve uygun kur alanının hangisi olduğu sorusunu
irdelemektedir. Bu sorunun yanıtını ise şöyle açıklamaktadır: Bir alanın, Optimum Para sahası olabilmesi için,
1 Dr. Öğr. Üyesi , Batman Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü
2 Prof. Dr., Batman Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü
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bu alanda düzeltici bir rol alacak, yeterli iç bölge iş hareketliliğine sahip olması gerekmektedir. Ancak bu sayede
esnek döviz kurlarının yerine geçebilecektir. Mundell’e göre Optimum Para sahasının meydana gelmesine yönelik
diğer kriterler şunlardır: Açıklık/ekonominin büyüklüğü, enflasyon oranlarının benzerliği, ekonomik entegrasyon
ve ürün çeşitliliğidir (Şimşek, 2005:3).
Mundell, daha geniş bir para alanın, düşük bir para aldanması ve durgun bir döviz piyasası sonuçlarını meydana
getireceğini iddia etmektedir. Geniş para alanı kavramı, kurun oluştuğu döviz piyasasının daha derin ve de daha
büyük olması şeklinde tanımlanmaktadır. Böylece spekülatörlerin pazarı etkileyebilme ihtimali azalır ve özel
sektör açısından düşük maliyetlerin meydana gelmesine sebebiyet verilmiş olur. Çünkü kurun daha az değişiklik
göstermesi demek daha az riskin olması anlamına gelmektedir. Ayrıca daha az değişken kurun diğer bir faydası da
faiz oranlarında oluşturduğu azalıştır. Bu durum, hem devlet hem de özel sektör açısından borçlanma maliyetini
azaltacaktır. Geniş para alanı kavramı sonraki çalışmalarda, yabancı rezervlerin para arzına oranının daha düşük
olması olarak kullanılmaktadır. Bu durum, büyük bir para birliği içinde, rezervlerin üye ülkeler arasında bir elde
toplanmasını sağlayarak rezervlerin hükümetlere olan maliyetini azaltmaktadır (Şimşek, 2005:4).
1951’de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun inşa edilmesiyle birlikte, Ekonomik Parasal Birliğe giden sürecin
temeli atılmıştır. Ekonomik Parasal Birliğin temel prensipleri 1959 yılında hazırlanmış olan raporda belirlenmiştir.
İlk defa 1969’da, bir parasal birliğin meydana geleceğinden söz eden, Schiller Planı kabul edilmiştir. 1969 yılı
Aralık ayında ise altı üye ülke aşamalı şekilde Ekonomik Parasal Birliğe geçiş konusunda La Haye Zirvesi’nde fikir
birliğine varmıştır. 1971 yılında para birliğinin oluşturulmasına yönelik ilk aşama olan Werner Raporu yürürlüğe
konulmuştur. Topluluktaki ülkeler, döviz kurlarında istikrarı sağlamak amacıyla ilk olarak iki dalgalanma marjından
meydana gelen Tüneldeki Yılan sistemini daha sonra ise Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nu sistemin düzenli bir şekilde
işlemesi amacıyla oluşturmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu içerisinde yapısal değişiklikler öngören ve Tek pazar kavramını topluluğa kazandıran, Avrupa
Tek Senedi, 1986 yılında kabul edilmiştir. Brüksel Zirvesi’nde Avrupa Para Sistemi’ne geçilmesine 1978 yılında
karar verilmiş böylece bu tarihten itibaren ortak para birimi kavramını temsil eden ecu uygulamaya konulmuştur.
1993 yılında uygulamaya giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği’nin, Ekonomik Parasal Birlik olmasında
izlenecek süreç ve kurumsal değişiklikler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 1998 yılında Avrupa Para Enstitüsü
kurulmuştur. Ekonomik Parasal Birliğe geçiş kriterleri çerçevesinde 152 bütçe dengesi, döviz kuru, enflasyon oranı,
faiz oranı ve kamu borç oranı, belirlenmiştir. 1998’de faaliyete giren Avrupa Merkez Bankası’nın görevleri, döviz
işlemlerini, döviz kuru politikalarını yönetme, resmi döviz rezervlerini, topluluk ödeme sisteminin işleyişini sağlama
ve finansal gözetim şeklinde belirlenmiştir.

2- Ktipto para: Bitcoin
BitCoin 2009’da oluşturulan uctan uca dosya paylaşımı temelli, ihraç süreçleri ve sistemin genel yönetiminde merkezi
bir otorite yerine şifre bilime dayanan ilk merkezi olmayan bir ödeme sistemidir. (Brito ve Castillo, 2013). Kasım
2008’de Satoshi Nakamoto kod isimli kişinin internette yayımladığı “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistem”
adlı yazıda, merkezi bir yapıya ihtiyaç duymadan eşler arası işleyen elektronik bir işlem ağı tasvir edilmektedir.
BitCoin, hem BitCoin’leri oluşturmak hem de kayıt etmek ve doğrulamak için küresel İnternet ağını kullanan
bir açık kaynaklı yazılım algoritması tarafından yönetildiği için, ilk açık kaynak dijital para birimidir İşlemleri.
Kriptokrasi olarak BitCoin, BitCoin’lerin oluşturulması ve değiştirilmesini denetlemek için şifreleme ilkelerini
kullanır. BitCoin ağına erişim, bir kişisel bilgisayarda BitCoin yazılımını indirmeyi ve katılımcıların işlemleri
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başlatmasını ve işlemlerin güncellenmesini ve doğrulamasını sağlayan BitCoin ağına katılmayı gerektirir. BitCoin’in
önemli ayırıcı özelliği, dolar veya avro gibi standart fiat para birimlerine kıyasla, dolaşımdaki birimlerin bir kişinin,
grubun, şirketin, merkezi otoritenin veya hükümetin kontrol etmediği, ancak bir yazılım algoritması ile kontrol
edilmesidir. BitCoin’ler, bilgisayar ağı katılımcılarının, yani bilgi işlem gücünü sağlayan kullanıcıların, ödemeleri,
blok zinciri adı verilen genel muhasebeye doğrulayan ve kaydeden bir “madencilik” sürecinde oluşturulur. Bu hizmet
karşılığında, işlem ücretleri ve yeni basılmış BitCoin’ler alınıyor. BitCoins stoğunun azalan bir oranla arttığı sabit
önceden tanımlanmış ve bilinen bir oranda sabit BitCoin miktarı verilir. 2140’da, dolaşımda maksimum BitCoin
miktarı 21 milyona ulaştığında, BitCoin büyüme oranı sıfıra yakınsayacak; Mevcut algoritmaya göre, 2140’dan
sonra değişmeyecektir.
BitCoin, işlem ortağının BitCoin’i ödeme aracı olarak kabul etmesi koşuluyla, dünya çapında mal veya hizmet
satın almak için kullanılabilir. Bir işlem, BitCoin’in sahibinin, belirli para birimlerinin sahipliğini, diğer para
birimleri, mallar ve hizmetler karşılığında devredeceğini ifade eder. Sürekli artan sayıda şirket BitCoins’i malları
ve hizmetleri için ödemeler olarak kabul ediyor; 2015 yılının başında BitCoin’leri kabul eden 100.000’den fazla
mekan vardır. (Cuthbertson, A. 2015)
Bitcoin ve Bitcoin ağının geleceğine dair tek kesinliğin belirsizlik olduğunu söylemek neredeyse bir klişedir. Bu
nedenle, genel olarak dijital para birimlerinin gelişimi ya da daha geniş çapta ödeme yapmak için herhangi bir
yeni teknoloji de önemli ölçüde belirsizliğe tabidir. Bunun bir sebebi teknolojinin hızlı evrimidir. Son iki yıla ait
mevcut fiyatlar göz önüne alındığında, özellikle sanal para birimine girişin önündeki engeller düşük olduğundan
daha rekabetçi alternatif dijital para birimleri ortaya çıkmıştır. Ancak fiyatlarda oynaklık ve vergilendirme ve kara
para sorunu Bitcoin ve diğer sanal paralar için merkezi otorite tarafından sorgulanmaktadır.
Yine de, Bitcoin’in kalıcı mirasının, büyük olasılıkla, ödeme ve transferleri kolaylaştıran hesaplama ve iletişim
protokolü ile mümkün olan teknolojik ilerlemelerde yattığının kabul edilmesi gerekir. Bitcoin’in öncülük ettiği
ödemeler teknolojisindeki devrim, ödemeler yapmak ve daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde transfer
yapmak için daha iyi teknolojilerin gelişimini hızlandırmaya yardımcı olur. Örneğin, Ripple adı verilen yeni bir
teknoloji, temel olarak farklı sistemlerin para transferi ve ödeme yapmak için iletişim kurmasını sağlayan bir
protokol geliştirmiştir.

3- Kripto Paranın Optimum Para Sahası Açısından değerlendirilmesi
Mundell Optimum Para Sahasını kur dalgalanmalarının negatif etkilerini azaltmak için oluşturmuştur. Kripto
para; özellikle Bitcoin kısa sürede herkes tarafından kabul görmüş ve ödeme aracı olarak kabul edilmiştir. Geleceği
belirsiz olmakla birlikte genel olarak dil,din,ırk,bölge ayrımı olmadan insanlar tarafından kabul görmüştür. Ab
Euro sürecini yaklaşık 40 yıllık bir süreçte oluşturmuştur, Bitcoin ise 10 yıllık bir kısa sürede genel kabul gören
bir değer, hesap saklama aracı olmuştur. Bunda teknolojinin ve haberleşme ağının hızla genişlemesi de etkilidir.
Gelecekte kripto paralarının ülkeler, bölgeler tarafından ortak para birimi olarak kullanılması yada dış ticaret ödeme
aracı olarak kullanılması muhtemel görülmektedir. Dolayısıyla bu durum gerçekleşirse Mundell’in optimum para
sahasında olduğu gibi ortak bir para alanı oluşturulması için benzer enflasyon oranı, ürün çeşitliği ve ekonomik
bir büyüklük şartlarına hazi olmadan bir birlik oluşturulması muhtemeldir.
ABD’nin Bretton Wood’s anlaşmasıyla Doları uluslararası ticarette kullanılmasını sağlamıştır. Özellikle günümüzde
ABD bu gücünü ticaret savaşlarında bir koz olarak kullanmaktadır. Bunun en güzel örneği günümüzde Çin
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ile yaşanan ticaret gerilimidir. ABD’nin kur dalgalanmalarını tetikleyerek Rusya, Türkiye , İran vb ülkelerinin
ekonomilerini etkilediği aşikardır. Bu ülkelerde özellikle Rusya ve Türkiye’nin Dolar dışında bir para birimi, yerli
para yada oluşturulacak bir kripto para yardımıyla dış ticaretin yapılmasını söylemeleri aslında dolara karşı bir karşı
devrimdir. Bu durum şimdilik söylemde gözükmektedir. Ancak ileriki yıllardaki icratlar kripto paranın önemini
bizlere daha iyi gösterecektir.
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Abstract
In this study, it is aimed to conduct a comparison of Turkey’s and Kazakhstan’s general accounting systems in
terms of uniform charts of accounts, balance sheet, income statement and cost accounting. The study has been
completed by reviewing the orldtüre belonging to both countries. The comparison of the two countries is due to
the fact that both countries come from different and great state traditions. The accounting systems which used
to have significant differences because Turkey comes from the Ottoman Empire tradition and Kazakhstan comes
from the Russian Empire tradition, has turned into a similar structure due to the effect of globalization. The study
concludes that, although Turkey and Kazakhstan come from different state traditions and have some differences,
these two countries have similar characteristics as to general accounting systems. It has been concluded that the
existence of similarities between Turkey, which uses the European accounting system, and Kazakhstan, which uses
the mixed accounting system, stems from globalization of the orld, the enhancement of foreign investments in all
countries and the obligation of standardizing the application of accounting. Globalization has converged countries
coming from different accounting traditions over the subject of transformation and different accounting systems
have been integrated through similar applications.
Key Words: Accounting, Turkey, Kazakhstan, History, Account

Özet
Çalışmada, Türkiye ile Kazakistan’ın tekdüzen muhasebe hesap planı, bilanço, gelir tablosu ve maliyet muhasebesi
açısından genel muhasebe sistemlerinin karşılaştırmasının yapılması amaçlanmıştır. Çalışma, her iki ülkeye ait literatür
taraması yapılarak tamamlanmıştır. Her iki ülkenin karşılaştırmasının yapılmasının sebebi, her iki ülkenin de farklı
ve büyük birer ülke geleneğinden gelmesidir. Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu geleneğinden, Kazakistan’ın
ise Rus İmparatorluğu geleneğinden gelmesinden dolayı önceden büyük farklar bulunan muhasebe sistemleri
küreselleşmenin etkisiyle birbirine benzer bir duruma gelmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye ve Kazakistan farklı
ülke geleneklerinden gelmesine rağmen ve birtakım farklılıklarda bulunmasına rağmen genel muhasebe sistemi olarak
benzer özelliklere sahiptir bilgisine ulaşılmıştır. Avrupa muhasebe sistemini kullanan Türkiye ve karma muhasebe
sistemini kullanan Kazakistan arasında benzerliklerin çok olması Dünya’nın küreselleşmesi, yabancı yatırımların
her ülkede artması ve muhasebenin uygulanmasının bir standarda bağlanmasının zorunluluğundan kaynaklandığı
1 Assist.Prof., Artvin Çoruh University, Business Administration Department, serkan.akcay@artvin.edu.tr
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sonucuna ulaşılmıştır. Küreselleşme farklı ülke geleneğinden gelen ülkeleri değişim konusunda birleştirmiş ve farklı
muhasebe sistemleri birbirine benzer uygulamalarla bütünleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Türkiye, Kazakistan, Tarih, Hesap

1.Introduction
The development of the accounting system in Kazakhstan is divided into two as the USSR era and post thereof.
The current system is a continuation of the one in the USSR era and transformations are happening in line with
global developments in recent years. This transformation is similar to the one that took place in the Ottoman era
and beyond in Turkey. The aim of transformation is to take measures to better keep up with the renewed and
globalizing world.
The reason for the comparison of Turkey’s and Kazakhstan’s accounting systems in the study is because both
countries come from two different and powerful state traditions. It is because Turkey has a strong tradition as a
followup of the Ottoman accounting system and organization, and, by the same token, Kazakhstan comes from
the Russian Empire tradition.
In terms of land size, Kazakhstan is the second after Russia in the Commonwealth of Independent States, and
ninth in the world. The surface area of the country is larger than the total land area of 12 member countries of
the European Union. Turkey has been the first country to acknowledge Kazakhstan which declared independence
in 1991. Turkey and Kazakhstan are situated on important geographical regions in terms of their locations(www.
okan.edu.tr 2018).
The European model accounting system is implemented in Turkey. Mixed economy accounting system is
implemented in former Soviet Union Republics such as Kazakhstan. A majority of European countries, including
Turkey, and Japan is applying the European model. In these countries, businesses provide a significant portion of
their capital needs from banks. The accounting system is regulated by law, and firms maintain their accounting
records in accordance with this legal framework. The accounting system is not organized in a way to facilitate the
decision-making of institutions granting funds to firms. In the formation of the accounting system, the purposes
of calculating the income tax and demonstrating compliance with the government’s macro-economic plans are
mostly given weight. The Mixed Economy Model, on the other hand, is applied in the Republics of the former
Soviet Union and Eastern European countries. Many of these countries are experiencing the transition to the free
market economy. The accounting system responds in the same way to the needs of the public economic enterprises
which are left over from the centrally planned economy period and are managed by the old methods, together
with private enterprises. In most of these countries, the role of the state in the economy sustains its dominance
(Fredrick et al.,1999; Gerhard et al., 1997).

2.History Of Accounting In Turkey
The emergence of Turkish accounting occupations occurred within the state accounting framework in the classical
era of Ottoman State (Güvemli et al., 2013). This accounting record method, which is known as the Ladder
Method because the record type covers from top to down the main amount and the details forming it, is one of
the longest-lived record techniques known in the world (Elitaş et al., 2008). Ottomans did not use the ladder
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method name, and used general accounting instead (Otar, 2012). The first known examples of the ladder method
date back to the second half of the 8th century. The method was introduced by the Abbasid State, passed to the
Ilkhanids in the middle of the 13th century, used by Seljuks- albeit not clear,- however as it is known more widely,
the method has been adopted from the Ilkhanids and used by the Ottomans until the end of the 19th century.
The known lifetime of the method is around 1100 years (Elitaş et al., 2008). The accounting record method,
which is called as the ladder method and the first tracks of which can be found in the Abbasids, is also used by
Ilkhanids and Ottomans. The method, which has a life of about 1100 years, was started and developed in the
Middle East (Aydemir & Erkan, 2011; Aslan, 2015).
The Four Doctrines book, written in Persian between 1309-1363, which introduced the method of the ladder, have
survived to this day. The most important of these is the Kitab-us Siyakat (The Siy-Aqad Book) (Güvemli, 2015, 9).
A great many books were organized in the Ladder Method. These are the record books called: Ruznamçe (The
Daily Book), Evarece (The Ledger), Tevcihat (Cost Tracking Book), Tahvilat (Individual account tracking book),
Müfredat (Books in which income and expenses of provinces are recorded), Defter-i Camiü’l Hesap (Book in
which annual income and expenses of the state are brought together), Defter-i Kanun (The book that introduces
the state taxes). When the accounting books in the archives are examined, it is seen that first, daily book records
are done and then the records are transferred from this book to the ledgers which is sorted according to the
subjects (Otar, 2012).
As the Ladder Method fell short of meeting the increasing needs in the accounting field, and when the efforts
for modernization in the Ottoman institutions started with the Tanzimat Imperial Edict declared in 1839, in the
second part of the 19th century (1879) when the seek for a new accounting method started to gain momentum, the
ladder method was quieted and the double entry bookkeeping system was adopted (Demirhan, et al., 2012, 3-4).
The post-Tanzimat era has a special importance for Turkish history of accounting. Economic and social structure has
entered into a process of rapid development (Erkan et al., 2006, 25). The impact of this process on the accounting
doctrine is large. These impacts manifest themselves primarily in the legal regulations related to accounting. In fact,
the signals of change had been started to be given before the Tanzimat. The Head Accountancy Authority, which
had been in service for centuries was abrogated and the Ministry of Finance of the present day was established in
1838. The state accounting was implemented in the Ministry of Finance under the title of general accounting that
still exists today. That is, the financial administration where financial decisions are made and these decisions are
followed had come to the forefront and accounting, as a service function, had taken part in the financial system
(Güvemli & Kaya, 2015, 5).
In the accounting laws that entered into force in the first quarter of the 18th century, the way of keeping the
accounts was emphasized and certain principles on such subject matters as the inventory and the balance sheet
were established limited to the accounting periods. The foundation of the Ministry of Finance Inspection Board
was laid in 1879. Between 1926 and 1934, well-known professional accountants were given the “tax audit”
authority. Meanwhile, in the period starting from the Tanzimat Period to until 1928, the French School prevailed
in accounting education in Turkey.
In 1942, a group of accountants, academics and senior executives of state supervisory bodies came together
to form an association under the name of Turkey Expert Accountants and Association of Business Organizers.
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Today the association is called Turkey Accounting Professionals Association (Güvemli et al., 2013). In 1957,
Turkey Accounting Congress gathered for the first time by the Faculty of Ankara Political Sciences. Along with
this congress, the drafting of the law on the regulation of the accounting profession was opened up for discussion
(Çarıkçıoğlu, 1995). In 1958, The magazine named Muhasebe Mecmuası, which was started to be published by
Turkish Association of Accounting Professionals later got the name Muhasebe Dergisi and published declarations
in accounting congresses until 1967 (www.tmud.org.tr, 2018). In 1975, Arthur Andersen opened an independent
audit firm office for the first time in Turkey (Uzay et al., 2009, 5). In 1983, Arthur Young, independent auditing
company, opened an office in Turkey (Uzay et al., 2009, 6). In 1989, the Union of Chambers of Certified Public
Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants of Turkey was established by Law No. 3568 (Kocamaz,
2012, 111). In 1994, “Turkish Accounting and Auditing Standards Board” was formed by TÜRMOB. The aim
of the board is to take the regulation of financial statements of businesses and other organizations operating
throughout the country as a basis for realizing single order in accounting principles (Yalkın, 1997). Organization
at professional level began for the Turkish Institute of Internal Auditors and internal audit sector, established in
1995. TIDE created an opportunity for international recognition and certification of the internal audit profession
in our country (Şenat, 2017, 43). In 1999, SAY2000 Project works started in the public. In the year, SAY2000
accounting program started to be used in public (www.maliye.gov.tr, 2018). In 1999, Turkish Accounting Standards
Board was established by TÜRMOB. In the year 2000, Banking Regulation and Supervision Agency was established
(www.bddk.org.tr, 2018). In 2003, the Public Financial Management and Control Law No. 5018, which is the
constitution of the Public Financial Management, was accepted and entered into force. It replaced the Law No.
1050 which was abolished. Internal audit stepped into the public for the first time with the Law No. 5018. The
accounting was removed from the public. The principle of responsibility in the public was removed from individual
responsibility; instead, management responsibility principle was adopted. Strategy Development Presidencies were
established (www.maliye.gov.tr, 2018). It is like the constitution of banking; it is a fundamental law. It’s a law
that regulates internal audit in banks. In 2006, the practice of internal auditing in the public sector started for
the first time. In 2003, internal audit in public was included in the Law No. 5018. In 2010, the new Court of
Accounts Law was adopted. The Court of Accounts has been given the authority to conduct efficiency audit. Its
conformability audit authority has been removed. The Report Evaluation Board was established within the Court
of Accounts to evaluate audit reports from all public institutions (www.sayistay.gov.tr, 2018). In 2011, the Office
of the Ombudsman was established. Today, all member countries of the European Union have ombudsmen (www.
ombudsman.europa.eu). Since the Administration is making use of public power privilege in the operations and
actions, sometimes they can do unfair practices against individuals. To avoid or minimize this unfair practice, the
employee’s actions and processes must be audited. One of these control methods is ombudsman. It was established
for this purpose (Tutal, 2014).

3. History of Accounting in Kazakhstan
There are three basic periods in Russian state history(www.e-reading.club/chapter, 2018):
a) In the Russian Empire (early XVIII - XX century);
b) During the Soviet period (1917 - August 1991);
c) In the modern period (from 1991 to the present day).

124

CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES:
PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER
Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Ayşegül Kanbak

The history of the development of accounting in Russia starts with the 18th century. There are studies on accounting
also previously. Count sequence (1654) is the first document that regulates the organization of accounting. In 1710,
a new “accountant” word appeared in the newspaper “Moskovskye Vedomosti”, which means “the accountant”.
Another document is the Administration of Admiralty and Shipyards Regulation (1722) that involves a strict
method for the natural cost accounting of materials. This period of Russian history is related to the emergence
of the first accounting books at the same time. “Accounting” magazine became the first private publication to
deal with this problem. Before the 1917 revolution, the Accountants ‘Association, the Commercial World, the
Commercial Education and the Accountants’ newspaper were published in Russia.
The most interesting aspect of studies related to accounting in the first years of the USSR is that Lenin is closely
interested in accounting. Lenin is not only interested in accounting, but he is also the primary one of the heads
of state who are closely involved in accounting theory. Because, the saying “ Socialism is Accounting” belongs to
Lenin. According to Lenin, the objective of accounting should be the inspection of the labor and consumption
criteria. The principles set for this purpose are holism, openness, responsibility and simplicity. Three of these four
principals are among the generally accepted accounting principles. Lenin views accounting as a field of work in
which the public will participate, and writes the first principle for this. Because, Lenin sees the success of socialism
in accounting (Güvemli, 2010, 243).
The second period of the development of accounting in Russia started after the October Revolution (1917). In
the new socialist state, two views were formed on the further development of accounting. While the supporters
of the first tendency insisted on the liquidation of the money, others tried to keep accounting in a revolutionary
way. There was an increase in the number of printed publications related to accounting in this period. One of
the most famous books of that period was the book “General Principles for Accounting” by French writer E.
Leotey, A. Gilbo.
The third period began in modern Russia in 1991 with the collapse of the Soviet accounting system and the
foundation of Russia as a new democratic state. The history of accounting in the USSR organically maintained
the traditions of pre-revolutionary Russia. At the beginning of March 1917, workers’ control emerged and was put
into practice. The Great October Socialist Revolution has led to enormous social and economic changes that did
not, but could, affect accounting. This evolution has passed through a few stages (www.works.doklad.ru, 2018;
www.studfiles.net, 2018):
Between 1917 and 1918, attempts were made to stabilize the ways of adapting traditional accounting methods
in the new economic system. Between 1918 and 1921, the establishment of new accounting counters became
important on the basis of approaches to the communist formation, the collapse of old systems and accounting
forms. Between 1921 and 1929, restoration of the traditional accounting system was attempted. Between 1929
and 1953 the construction of socialism was the deformation of accounting principles. Between 1953 and 1984,
the improvement of production accounting, the analysis of organizational structures and the distribution of the
mechanical processes of economic knowledge became important. Between 1984 and 1992, efforts were made to
restructure all socio-economic relations in the country and revive the classical accounting principles.
In the 1940s it is seen that balance sheet is debated more than accounting in the USSR. The active side of the
balance sheet was classified as fixed assets, current assets, non-current assets. This was a form of classification also
applied in capitalist countries. The main problem emerged in the classification of the passive side of the balance
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sheet. The problem of legal property emerged. In short, those who had rights on assets were subject to discussion.
To avoid this problem, a classification such as: 1-Funds, 2-Credits, 3-Adjustable passive elements, 4-Outcomes
was being thought. There was no consensus on this classification either. The disagreement focused on the funds.
The funds were the sources that the central authority offered for the use of the enterprise. That is, the capital was
used in substitute for equity. Valuation accounts were related to reciprocal settlements of accounts. The outcomes
were periodic values that the enterprise produced. In sum, it was profit of loss. But these terms were not desired
to be used (Güvemli, 2001).
At the beginning of the 20th century, a uniform accounting plan was being used in the USSR and there were 13
main account entries in this accounting plan. In the early years of the socialist order, it was determined that this
number first increased to 44 then reduced to 31 entries. By the 1940s, there were 124 account entries and 80 sub
account entries. At the end of the first period of the socialist accounting culture, which ended with Stalin’s death,
it is remarkable that there were 79 account entries and 142 sub-account entries (Riyabbin, 1990).
The most important difference of the current economic order in the USSR from other countries out of the
Union is that state is the sole proprietor of all commercial enterprises. This difference has affected the accounting
registration system and the main purpose of the accounting records has been to provide financial information to
the state. Accountants were strictly abiding by the directives of the USSR Ministry of Finance in the of preparation
accounting records. In addition, the administration of economy has removed the idea of making decisions and
using resources based on the information obtained from accounting. In this period, all economic decisions were
taken by the central government. However, under capitalist economic conditions, those who operate in the market
make these decisions (Cəfərov, 2002, 3-5).
It was decided to examine the reform experiences in other countries and to work for developing the accounting
based on an optimal version of transition to international standards. For this reason, in 1995, the relevant decree
related to the Law “on Accounting” of the law of the Republic of Kazakhstan was adopted. With the enuring of
Kazakhstan Accounting Standards (KAS), which was developed based on international standards, in 1996 a step
has been taken to initiate the transition to International Financial Reporting Standards (IFRS). The next step was
the recognition of the transactions between 1995 and 1996 and the recognition of income and expenses according
to the accrual basis. A cash-based method has been passed on from an accrual-based method. This method is one
of the basic principles of IFRS. The advantage of the accrued method over the previously used cash method is its
ability to determine the enterprise’s current financial position by performing an objective analysis of the expected
real income or financial resources (articlekz.com, 2018).
The unified chart of accounts which had 8 account groups and put into practice in 2008, was inured on January
1, 2013 by renewing and increasing the number of account groups to 9 by adding the off-balance sheet accounts.
Moreover, innovations in accounting have significantly improved the level of openness of the economy, which
has become a necessity of time. Openness of the economy is evaluated not only by the share of exports in gross
national product or other statistical indicators, but also by the extent to which these data related to the economy can
reach to everyone who needs them and how high the transparency and reliability of these data are. The maximum
approach to IFRS allows Kazakhstan companies to compete on the international economic scale.
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4. Comparison Of Charts Of Accounts
Historical and cultural ties between Turkey and Kazakhstan both drive us to invest in this country and cause
a number of economic, social and political rapprochements between Turkey and this country. Kazakhstan is in
the process of transition from a socialist regime to liberal economy and there are differences and similarities with
Turkey in terms of accounting systems. Despite this, the number of publications made in this area is scarcely any.
• Kazakhstan’s accounting system is a follow-up of the USSR accounting system while Turkey’s accounting system
is a follow-up of the Ottoman accounting system. Of course, studies of modernization is going on in both
countries with the effect of globalization. The aim here is to reveal similarities and differences between the two
accounting systems that are under the influence of different cultures. The chart of accounts in Turkey has been
in practice since January 1, 1994. The previous chart of accounts used by Kazakhstan had been adopted in
2007 and being implemented since January 1, 2008. However, since January 1, 2013, the updated new chart
of accounts is being used in Kazakhstan and this renewed chart of accounts is still in force. With this new
chart of accounts, the number of accounts has been increased and further details have been included in the
account groups of no.1 current assets, no.2 fixed assets, no.3 short term liabilities, no.6 incomes and no.7 costs
account groups according to the chart of accounts implemented from 2008 until 2013. In the no. 4 long term
liabilities and no.5 capital and reserves account groups, the number of accounts has been decreased and fewer
details have been specified. The No. 8 production accounting (industrial accounts) group, that took place in
detail in the 2008 account plan, was also removed, and replaced by the production costs and other objectives
account group that is less detailed. In addition, an off-balance sheet account group was added to the chart of
accounts that was started to be implemented in 2013.
• In Turkey, account codes in charts of accounts are 3 digits(for example 100 Cash Account). In Kazakhstan, on
the other hand, account codes in charts of accounts are 4 digits(For example 1000 Cash Account).
• Off-balance sheet accounts, are the accounts on which values that are not owned by the business, but are
needed to be monitored. Transactions that do not cause a change in the enterprise’s assets and resources are
monitored in off-balance sheet accounts. However, these transactions may cause a change in business assets
in future. Businesses using off-balance sheet accounts create an off-balance sheet account group in accordance
with their needs and business structures http://www.muhasebedersleri.com 2018).
• When both countries’ charts of accounts are examined, it’s seen that the first five account groups in the charts
of accounts are used as balance sheet accounts. In both countries, no. 1 account group is titled current assets
and no. 2 account group is titled fixed assets and these form the active side of the balance sheet. On the passive
sides of the balance sheets of both countries, no.3 account group includes short term liabilities, no.4 account
group includes long term liabilities, and no.5 account group includes equities. In both charts of accounts, no.7
account group is cost accounting account group.

5. Balance Sheet and Income Statement In Turkey and Kazakhstan
In Turkey, the accounting process in the accounting period begins by making an opening balance sheet. After
that, opening record is made as journal number 1. Then the current term transactions are recorded in the journal.
And transferred to the general ledger from there. After this process is over, the trial balance is organized and the
inventory procedures are started. Counts including all these account entries are made. Verifications are made. The
errors are corrected and the inventory procedures are finalized. After the inventory process is over, the adjusted trial
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balance is organized. Afterwards, an income (profit/loss) table is prepared according to the adjusted trial balance,
the profit or loss of the enterprise is calculated and the income statement accounts are closed and transferred to
the balance sheet account. After the profit or loss is calculated, the year-end post-closing balance is prepared, the
balance sheet accounts are closed and the accounting period is terminated.
The income statement entries in Turkey start with 6. There are 37 pieces of account entries in the income statement.
20 pieces of these are loss group and 14 pieces are profit group. In the income statement, predominantly the loss
group account classification is made. Details are given more importance in the loss entries. The last three account
entries are the profit or loss, corporate tax and net profit or loss account entries.

5. Balance Sheet and Income Statement In Turkey and Kazakhstan
In Turkey, the accounting process in the accounting period begins by making an opening balance sheet. After
that, opening record is made as journal number 1. Then the current term transactions are recorded in the journal.
And transferred to the general ledger from there. After this process is over, the trial balance is organized and the
inventory procedures are started. Counts including all these account entries are made. Verifications are made. The
errors are corrected and the inventory procedures are finalized. After the inventory process is over, the adjusted trial
balance is organized. Afterwards, an income (profit/loss) table is prepared according to the adjusted trial balance,
the profit or loss of the enterprise is calculated and the income statement accounts are closed and transferred to
the balance sheet account. After the profit or loss is calculated, the year-end post-closing balance is prepared, the
balance sheet accounts are closed and the accounting period is terminated.
The income statement entries in Turkey start with 6. There are 37 pieces of account entries in the income statement.
20 pieces of these are loss group and 14 pieces are profit group. In the income statement, predominantly the loss
group account classification is made. Details are given more importance in the loss entries. The last three account
entries are the profit or loss, corporate tax and net profit or loss account entries.
In Kazakhstan, the income statement entries start with 6. There are 34 pieces of account entries in the income
statement. Most of these are profit group. In the income statement, predominantly the profit group account
classification is made. Details are given more importance in the profit entries.
The accounting process is a series of steps leading to financial reporting. This process is repeated every year
from January 1 to December 31, 2018. The steps in the accounting process that covers an accounting term in
Kazakhstan is as follows:
-Recording accounting records to related journals, copying information from journals to the general ledger;
- Establishing an appropriate list for controlling the balance of debt and credit materials for the correctness of the
records in the journal (Balance Preparation);
-Preparation of a correction sheet and preparation of relevant financial statements;
-Closing the closing accounts in general ledger, closing temporary accounts appropriately and calculation of net
income and profit;
-Preparation of the closing balance sheet after closing the accounts, controlling the payables and receivables after
the accounts are closed;
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At present, Kazakhstan has a four-tier accounting regulation.
First tier - President’s laws and executive orders,
Second tier - IASS accounting rules,
Third tier, methodological guidelines for industry specifications.
Fourth tier - Internal documents of institutions.

6. Comparıson Of The Accountıng Systems Of Both Countrıes
In Kazakhstan First of all, costs are determined by resource use. Secondly, costs are expressed in monetary terms
and thus indicate the number of resources used. Third, costs are comparable with the activities of any subdivision,
product development and implementation of various services. For this reason, costs reflect the level of resource use
in monetary terms from costs for certain purposes at the same time. Cost classification is included in a process that
identifies management problems as an arbiter tool and determines its outcomes. Classification of costs is viewed
important to be able to make the right decisions. The purpose of classifying costs is to distinguish only relevant
costs from the total cost and to calculate future costs that vary only when making a decision.
The number 700 Cost Accounting Connection Account that is used in the accounting framework Turkey or any
account similar to it does not exist in the accounting framework of cost accounting in Kazakhstan. The number
700 Cost Accounting Connection Account is the account that is used in the general accounting and provides
connection with the cost accounting. In industrial enterprises that apply the independent cost accounting registration
system, the production department is regarded as a separate accounting personality and the expenses accruing for
both production and other activities are recorded in this account representing the very accounting personality as
payable, and receivable to the related active or passive account by the financial accounting department according to
the simultaneous record method (Ayboğa, 2003). Accounting framework in the cost accounting system in Turkey
was divided into two as 7 / A and 7 / B. Functionality- based classification was made in the 7 / A option. On
the other hand, expense- based classification was made in the 7 / B option. The 7 / A option is more appealing
to larger companies whereas the 7 / B option addresses smaller businesses. But small companies can use 7 / A
instead of 7 / B if they want.
The classification according to both options is made as follows (Ayboğa, 2003).

7. Method
The study was based on the content analysis method. In the study, a review of the relevant literature was carried out
and by referring to the opinions of the experts in the field, all gathered information was analyzed and interpreted.

8. Conclusions
Kazakhstan is the 2nd after Russia within the independent countries group in Asia and 9th largest country all over
the world in terms of surface area, and it is an important country in terms of natural gas and oil reserves. Turkey
is an important country that connect Asia and Europe continents, that is strategically important, G-20 member
and conduct exports and imports with almost all world countries. Both countries come from powerful country
traditions. Turkey is a country which has historical connections with the Ottoman Empire, and remain under the
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Ottoman influence not only in terms of state organization but also financial organization and accounting system
and integrated its accounting system in the new system as a result of the global transformation. Historically,
Kazakhstan is a country with ties to the Russian Empire and was influenced by the Russian empire as to financial
organization in addition to state organization. Kazakhstan has also integrated its financial organization and
accounting system which was under the influence of the Russian empire and then the Soviet Socialist Republic in
the new system in line with the influence of global change. Despite coming from different schools and different
traditions, both countries have started to exhibit similar features in the last ten years in terms of accounting system
as a result of globalization. Turkey adopted European model accounting system while Kazakhstan adopted the
mixed model accounting system. Both systems have met in the same route as accounting systems thanks to the
impact of globalization. In Turkey, the uniform chart of accounts that consists of nine account groups and has
been in application since 1994 is being used at present. Kazakhstan has re-updated the chart of accounts it had
already updated and started to use in 2008, and has been using the new uniform chart of accounts consisting of
nine main account groups since January 1, 2013. The balance sheet comprises of 5 main account groups in both
countries. While two of these accounts are located at the actives side of the statement as1. Current Assets and 2.
Fixed Assets; other three take place in the passive side of the statement as Short Term Liabilities (Debts), Long Term
Liabilities (Debts) and Equities (Capital). In the charts of accounts of both countries, the no. 6 account group is
named incomes and no.7 account group is named expenses. The group no. 8 takes place as management accounting
group in the chart of accounts of Turkey whereas it is cost accounting annex account group in Kazakhstan’s. The
no.9 account group is included as the off-balance sheet account group in both countries. Income (Profit-Loss)
statement accounts are also made up of no.6 income accounts in both countries. As the cost accounting system,
a function-based accounting framework which is named in the chart of accounts as 7/A group is used which
facilitates making more detailed expense recording for larger companies in Turkey. For smaller companies, it
applies the 7 / B option which has less details. The smaller companies who wants to make more detailed cost
recording have the freedom to use 7/A option instead of 7/B. In Kazakhstan, a single cost account group option
in the cost accounting is seen and no. 7 cost account group and, in addition, no. 8 account groups are also used.
With the impact of globalization, both countries have gained accounting structures that comply with international
accounting and auditing standards and easily comparable to world companies and that are easily auditable. At the
same time, efforts for updating the accounting systems in both countries is continuing.
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FİYAT DÜZEYİNİN MALİ TEORİSİ: GELİŞMEKTE
OLAN EKONOMİLERDEN AMPİRİK KANITLAR /
THE FISCAL THEORY OF THE PRICE LEVEL:
EMPIRICAL EVIDENCES FROM EMERGING
ECONOMIES
Mehmet Bölükbaş1

Özet
Fiyat düzeyinin belirlenmesinde para politikalarının önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Leeper (1991), Sims
(1994) ve Woodford (1994) tarafından geliştirilen Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi (Fiscal Theory of Price Level –
FTPL) ise fiyat düzeyi üzerinde maliye politikasının da para politikası kadar etkili olduğunu iddia etmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı FTPL’nin geçerliliğini 5 farklı gelişmekte olan ekonomi (Brezilya, Kolombiya, Meksika,
Şili, Türkiye) için araştırmaktır. Ekonometrik analizin ilk aşamasında panel birim kök testi uygulanarak serilerin
durağanlığı araştırılmış, ardından yöntem olarak panel ARDL seçilerek para ve maliye politikalarının fiyat düzeyi
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ampirik analizden elde edilen bulgulara göre 2000-2017 döneminde Brezilya,
Kolombiya, Meksika, Şili ve Türkiye’de maliye politikasının fiyat düzeyi üzerindeki etkisi para politikasına göre daha
yüksektir ve maliye politikası ile fiyat düzeyi arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu bulgu söz konusu
ülkelerde FTPL’nin geçerli olduğunu ve maliye politikasının para politikasına göre baskın olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası, Para Politikası, Enflasyon, Panel Veri Analizi.

Abstarct
It is well known that monetary policy has a significant influence on the determination of the price level. The Fiscal
Theory of the Price Level (FTPL) developed by Leeper (1991), Sims (1994) and Woodford (1994) argues that
fiscal policy has also significant influence on the price level. In this context, the aim of the study is to investigate
the validity of the FTPL for five different emerging economies (Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Turkey).
In the first part of econometric analysis, stationarity of the series was investigated by using panel unit root tests,
then the effects of monetary and fiscal policies on the price level were examined by using panel ARDL method.
According to the findings of empirical analysis there is a long-run relationship between fiscal policy and price
level and the impact of fiscal policy is higher than monetary policy on the price level in Brazil, Chile, Colombia,
Mexico and Turkey for the 2000-2017 periods. These findings indicate that FTPL is valid and the fiscal policy is
dominant policy in the mentioned countries.
Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Inflation, Panel Data Analysis.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, mbolukbas@adu.edu.tr
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1. Giriş
Fiyat düzeyini belirleyen en önemli politikalardan biri para politikası olarak bilinmektedir. Para politikasında
meydana gelen bir değişiklik kısa ve uzun dönemde fiyat düzeyi üzerinde belirleyici olabilmekte, bu özelliği
sebebiyle para politikası fiyat düzeyi sorunları ile mücadelede akla ilk gelen politika konumunda yer almaktadır.
Bilindiği üzere Klasik iktisadi yaklaşım para miktarında meydana gelecek değişimlerin fiyat düzeyi üzerindeki etkisini
paranın yansızlığını ileri sürerek açıklamaktadır. Bu yaklaşıma karşılık olarak Keynes ise paranın yanlı olduğunu
belirtmektedir. Her ne kadar iktisadi yaklaşımlar para politikasının etkinliği üzerinde bir uzlaşıya varamamış olsa
da halen para politikası fiyat düzeyinin belirlenmesi konusunda önemli bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak özellikle yüksek enflasyonun geçerli olduğu ya da istikrarlı bir ekonomik yapının bulunmadığı ülkelerde
para politikasını destekleyen maliye politikası da önemsenmesi gereken bir politika olarak görülmektedir.
Bu konu ile ilgili olarak literatürde Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi (FTPL - Fiscal Theory of the Price Level) yer
almaktadır. Leeper (1991), Sims (1994) ve Woodford (1994) tarafından geliştirilen bu teori gereğince fiyat düzeyinin
belirlenmesi hususunda maliye politikası da para politikası kadar etkindir. Ancak bu konuda da henüz bir fikir
birliği sağlanmış değildir. Çünkü bu teorik yaklaşıma karşılık Ricardocu Denklik Teorisi maliye politikasının fiyat
düzeyi üzerinde etkili olmadığını ifade etmektedir. Literatüdeki bu durum FTPL yaklaşımının ileri sürdüğü etkin
maliye politikasının, Ricardocu olmayan politikası olarak adlandırılmasına da yol açmıştır2. Literatürde baskın
maliye politikası durumu olarak da adlandırılan FTPL yaklaşımının geçerliliğinin araştırılması ise pek çok çalışmaya
konu olmuştur.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı FTPL yaklaşımının geçerli olup olmadığını gelişmekte olan beş ülke (Brezilya,
Kolombiya, Meksika, Şili, Türkiye) için incelemektir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında ilk olarak konu ile ilgili
yapılan teorik ve ampirik çalışmalara literatür taraması başlığı altında kısaca yer verilmiş, ardından ülke verileri ile
panel veri analizi yapılarak elde edilen bulgular teorik bilgiler ışığında değerlendirilmiştir.

2. Literatür Taraması
Literatürde FTPL yaklaşımını teorik ve ampirik olarak ele alan pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Konuyu teorik
olarak ele alan çalışmaların başında Woodford (1996), Carlstrom ve Furest (2000), Buiter (1998 ve 1999), Cushing
(1999), Kocherlakota ve Phelan (1999) ve McCallum (2001)’un çalışmaları gelmektedir. Bu çalışmalarda FTPL
yaklaşımının temelleri oluşturularak yaklaşımın geçerliliği teorik olarak sorgulanmıştır. Bu teorik çalışmalara ek
olarak Telatar (1999) ise konuyu hem teorik hem ampirik olarak ele alarak Türkiye ekonomisi için önemli sonuçlar
elde etmiştir. Bu çalışmaların dışında konuyu ampirik olarak ele alan çalışmalardan bazıları Tablo 1’de sıralanmıştır.

2 Ricardocu olmayan maliye politikası kavramı ilk olarak Woodford (1994) tarafından kullanılmış olup bu kavramı Leeper (1991)
aktif maliye politikası, Aiyagari ve Gertler (1985) kutuplu olmayan maliye politikası, Sergent ve Wallace (1981) ise baskın maliye
politikası olarak ifade etmiştir (Ersin, 2011:4).
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Tablo 1: Ampirik Literatür Taramasından Örnekler
Yazar

Ülke

Yöntem

Sonuçlar

Cochrane
(2001)

ABD

VAR analizi

FTPL yaklaşımının geçerli olduğu ve devletin bütçe politikası
uygulayabileceği sonucu elde edilmiştir.

Canzoneri vd.
(2001)

ABD

VAR analizi

Para politikasının baskın politika olduğu belirtilerek FTPL yaklaşımının
geçerli olmadığı vurgulanmıştır.

Afonso (2002)

15 AB
ülkesi

Panel veri
analizi

FTPL yaklaşımının geçerli olmadığı, dolayısıyla Ricardocu yaklaşımı
destekleyen sonuçların olduğu ifade edilmiştir.

Tanner ve
Ramos (2002)

Brezilya

VAR analizi

1991-2000 dönemi dikkate alınmış ve sadece 1995-1997 döneminde para
politikasının baskın olduğu, kalan dönemlerde maliye politikasının baskın
olduğu, dolayısıyla FTPL’nin geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Creel ve
Kamber (2004)

Türkiye

VAR analizi

Bulgular FTPL yaklaşımının Türkiye ekonomisi için belirtilen dönemde
geçerli olduğunu göstermektedir.

Ho (2005)

Tayvan

VAR analizi

Tayvan ekonomisinde FTPL’nin geçerli olmadığı ve para politikasının
baskın olduğu belirtilmiştir.

Erdoğdu ve
Özbek (2005)

Türkiye

En küçük
1990 sonları itibariyle Türkiye’de FTPL yaklaşımının geçerli olmadığı
kareler yöntemi ifade edilmiştir.

Creel ve Bihan
(2006)

Fransa,
ABD

VAR analizi

İki ülke için de FTPL yaklaşımının geçerli olmadığı sonucu elde
edilmiştir.

Yurdakul ve
Saçkan (2007)

Türkiye

VAR analizi

Türkiye ekonomisinde 2001 öncesi dönemde maliye politikasının baskın
olduğunu, 2001 sonrası dönemde ise para politikasının baskın olduğunu
bulmuşlardır.

Oktayer (2013)

Türkiye

Eşbütünleşme
analizi

Türkiye’de 1988-2013 ve 1988-2001 dönemlerinde Ricardocu olmayan
ekonomi politikasının, 2001-2013 döneminde ise Ricardocu ekonomi
politikasının geçerli olduğunu ifade etmiştir.

Ampirik literatür taramasından anlaşılacağı üzere FTPL yaklaşımının geçerliliği ülkeden ülkeye ve dönemler itibariyle
farklılık göstermektedir. Literatürdeki bu çalışmalardan yola çıkarak ele alınan bu çalışmada ise FTPL yaklaşımının
geçerliliği beş farklı gelişmekte olan ülke için incelenmek istenmiştir. Bu nedenle çalışmanın bir sonraki bölümü
ülke verileri ile ekonometrik analiz kısmını içermektedir.

3. Ülke Verileri İle Ekonometrik Analiz
Çalışmanın bu kısmında 2000-2017 dönemi verileri kullanılarak Brezilya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Türkiye’de
FTPL yaklaşımının geçerliliği panel veri analizi ile araştırılmak istenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti Tablo
2’de özetlenmiştir.
Tablo 2: Çalışmanın Veri Seti
Değişkenler

Kısaltması

Açıklaması

Kaynağı

Enflasyon

ENF

Enflasyon, Tüketici fiyatları (%)

Dünya Bankası

Maliye politikası

MP

Kamu harcamaları (%)

Dünya Bankası

Para politikası

PP

Geniş para arzı (%)

Dünya Bankası
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Çalışmada enflasyon bağımlı değişken, maliye ve para politikası ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Bu
değişkenler yardımıyla aşağıda yer alan model 1 oluşturulmuştur;

Çalışmanın modeli oluşturulduktan sonra iki aşamalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. İlk olarak seriler için birim
kök testi gerçekleştirilerek serilerin durağanlığı incelenmiştir. İkinci aşamada ise seriler arasında uzun dönem
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı analiz edilerek uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir.
Analize başlamadan önce serilerin durağanlığının kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle birinci nesil
panel birim kök testlerine yer verilmiştir. Birim kök testleri yapılırken Levin, Lin ve Chu ile Im, Pesaran ve Shin
tarafından geliştirilen panel birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Aşağıda yer alan tablo 3 panel birim kök test
sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 3: Panel Birim Kök Test Sonuçları
Levin, Lin ve Chu

Im, Pesaran ve Shin

Olasılık

Olasılık

ENF

-2.97*

0.00

-4.72*

0.00

MP

-5.23*

0.00

-3.34*

0.00

PP

-2.07**

0.01

-1.14

0.12

∆PP

-5.16*

0.00

-4.48

0.00

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 düzeylerinde temel hipotezin
reddedildiğini ifade etmektedir.

Panel birim kök test sonuçlarına bakıldığında enflasyon ve maliye politikasının düzeyde durağan olduğu yani I(0)
olduğu, para politikasının ise birim kök sorunu içerdiği, ancak birinci farkı alındığında durağanlaştığı yani I(1)
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum uzun dönem eşbütünleşme tahmini yaparken dikkate alınmış ve bu nedenle
Pesaran vd. (1999) tarafından geliştirilen ARDL-PMG tahmincisi kullanılmıştır. Bu tahmin yönteminde ilk olarak
uzun dönem eşbütünleşme ilişkileri tespit edilmekte, ardından kısa dönem hata düzeltme mekanizması kullanılarak
analiz yapılmaktadır. Fedeli ve Forte (2012), Çevik ve Oh (2013), Bujang vd, (2015) ile Akram ve Das’dan (2017)
aktaran Topal’a (2017) göre, bu yöntemin avantajları şu şekilde sıralanmaktadır;
• Bu yöntemde serilerin bir kısmının durağan ya da farklı mertebede eşbütünleşik olmalarına izin verilmektedir.
Oysa geleneksel panel eşbütünleşme yöntemleri genellikle serilerin durağan ve aynı dereceden eşbütünleşik
olmalarını gerektirmektedir.
• Bu yöntemde uzun dönem katsayıları paneldeki tüm ülkeler için aynı olabilir, kısa dönem katsayıları değişebilir.
• Bu yöntemde uzun dönem katsayıları hesaplanırken havuzlanmış panel veri kullanılır. Ülkelere özgü kısa dönem
katsayıları hesaplanırken ise paneldeki ülkelerin zaman serileri ve ortalamalar kullanılır.
• Bu yöntem yatay kesit bağımlılığının dikkate alınmasına da sağlamaktadır.
• Son olarak bu yöntemde ilave gecikmeler modele eklendiği için olası içsellik sorunu ortadan kaldırılmış olur.
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ARDL-PMG yönteminin sağlamış olduğu bu avantajlar çalışmada bu yöntemin seçilmesi için yeterki gerekçeler
olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte MG tahmini de yapılmış ve PMG ile MG tahminlerinden hangisinin
daha tutarlı olduğunun belirlenmesi için Hausman testine yer verilmiştir. PMG, MG ve Hausman tahmin sonuçları
tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: PMG, MG, Hausman Tahmin Sonuçları (ARDL 1,1,1)
PMG

MG

Hausman
4.19[0.12]

Uzun dönem katsayıları
MP

-0.56*

0.95***

PP

-0.04

9.27

ECT katsayısı

-0.55*

-0.76*

Kısa dönem katsayıları
∆MP(-1)

0.14

-0.27

∆PP(-1)

1.80

1.49

Ülke sayısı: 5
Gözlem sayısı: 85
Not: * ve ***, sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık düzeylerinde temel hipotezin
reddedildiğini ifade etmektedir. Δ fark operatörüdür. Parantez (…) içerisindeki
değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir. Köşeli parantez […] içerisindeki değer
olasılığı ifade etmektedir.

Yapılan Hausman testi, PMG tahmin sonuçlarının MG tahmin sonuçlarına göre daha tutarlı olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle PMG tahmin sonuçları değerlendirilmiştir. Yapılan tahmin sonuçlarına göre, hem maliye politikası
hem de para politikası enflasyonu negatif olarak etkilemektedir. Ancak eğim katsayıları dikkate alındığında
maliye politikasının enflasyon üzerindeki etkisi daha fazla görünmektedir. Bununla birlikte para politikasının
katsayısının anlamsız olduğu anlaşılmaktadır. Yine tahmin sonuçlarına göre modelin hata düzeltme terimi (ECT)
de beklenildiği gibi negatif ve anlamlıdır. Bu sonuca dayanarak Brezilya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Türkiye’de
maliye politikasının para politikasına göre baskın bir politika olduğu ve FTPL yaklaşımının bu ülkelerde geçerli
olduğu söylenebilmektedir.

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme
Makro iktisat teorisinde fiyat düzeyi üzerinde maliye politikasının para politikası kadar etkin olup olmadığı tartışmalı
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ricardocu tutum olarak bilinen yaklaşıma göre fiyat düzeyi üzerinde maliye
politikasının etkisi bulunmamaktadır. Ancak buna karşılık Leeper (1991), Sims (1994) ve Woodford (1994) tarafından
geliştirilen FTPL yaklaşımı maliye politikasının fiyat düzeyi üzerinde etkili olduğunu savunmaktadır. Buradan
hareketle bu çalışmada beş farklı gelişmekte olan ülkeler olan Brezilya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Türkiye’de
maliye politikasının fiyat düzeyi üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. 2000-2017 döneminin dikkate
alındığı ve verilerin Dünya Bankası’ndan temin edildiği çalışmada yöntem olarak panel ARDL’den yararlanılmıştır.
Panel veri analizinin sonuçları FTPL yaklaşımının bu ülkelerde geçerli olduğunu göstermektedir. Çünkü PMG
tahmini sonucunda elde edilen katsayılara bakıldığında, maliye politikasında meydana gelen bir birimlik değişim
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fiyat düzeyini -0.56 birim etkilerken, para politikasında meydana gelen bir birimlik değişim ise fiyat düzeyini -0.04
birim etkilemektedir. Bu bulgudan hareketle söz konusu ülkelerde ele alınan dönemde maliye politikasının para
politikasına göre daha baskın bir politika konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda kısa dönem analizi de
yapılmış ve hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı gözlenmiştir. Çünkü hata teriminin (ECT) katsayısı beklenildiği
gibi negatif ve anlamlı çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular diğer çalışma bulguları ile karşılaştırıldığında,
Creel ve Kamber (2004) ile Tanner ve Ramos’un (2002) çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Bu bulgudan
hareketle özellikle yüksek enflasyona sahip gelişmekte olan ülkelerde maliye politikasının fiyat düzeyi üzerindeki etkisi
ihmal edilmemeli, enflasyon ile mücadelede uygulanan para politikalarının yanında uyumlu maliye politikalarına
da yer verilmelidir.
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PIIGS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE KAMU BORÇ
YÜKÜ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
/ THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC DEBT
BURDEN AND ECONOMIC GROWTH IN THE PIIGS
COUNTRIES AND TURKEY
Mehtap Tarhan Bölükbaş1, Mehmet Bölükbaş2, Mehmet Hanefi Topal3

Özet
Bu çalışmanın amacı, PIIGS ülkeleri ile Türkiye özelinde ve zaman serisi analizi kullanılarak kamu borçlarıekonomik büyüme ilişkisini araştırmaktır. Bu bağlamda, 1960-2015 dönemi verileri kullanılmış ve PIIGS ülkeleri
ile Türkiye’de kamu borç yükünün (KBY), uzun dönem ekonomik büyüme (Y) üzerindeki etkisi ampirik olarak
araştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre İtalya dışında diğer beş ülkede kamu borç yükündeki artışların uzun
dönem ekonomik büyüme performansını cezalandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 2008 küresel krizinin
ardından Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve İspanya gibi yüksek borçlu ülkelerde resesyonun neden uzun süreli
olduğuna dair ampirik kanıtlar ortaya koymaktadır. Benzer şekilde çalışmanın sonuçları, yüksek borçluluk düzeyinin
ve kamu mali disiplinin bozulmasının Türkiye’nin uzun dönem ekonomik performansı için olumsuz sonuçları
olacağına dair deliller de ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Borçları, Ekonomik Büyüme, PIIGS Ülkeleri, Türkiye, ARDL Sınır Testi.

Abstract
The aim of the study is to analyse the relationship between public debt burden and economic growth by using
time series analysis. In this context, the data set for the period 1960-2015 was used and the impact of public debt
burden on long-term economic growth was investigated empirically. According to the findings of the study, the
increase in public debt burden penalizes long-term economic growth performance in all countries except Italy.
This result provides empirical evidence that why the 2008 global crisis has led to a long-term of recession in
high-debt countries such as Greece, Portugal, Ireland and Spain. Similarly, the results of the study states that high
levels of indebtedness and the deterioration of fiscal discipline cause negative consequences for Turkey’s long-term
economic performance.
Keywords: Public Debts, Economic Growth, PIIGS Countries, Turkey, ARDL Bounds Test.
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3 Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, mhtopal@gmail.com

141

PIIGS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE KAMU BORÇ YÜKÜ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehtap Tarhan Bölükbaş, Mehmet Bölükbaş, Mehmet Hanefi Topal

1. Giriş
İktisat teorisyenleri ve politika yapıcılar uzunca süredir kamu borçlarının ekonomik faaliyetler ve ekonominin
büyüme performansı üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Bununla beraber, 2008 küresel ekonomik krizinin
ardından yaşanan borç sorunu konuyla ilgili tartışmaları daha da derinleştirmiştir. 2008 krizinden olumsuz yönde
en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) ülkeleri olmuştur. Türkiye
ise daha öncesinde yüksek kamu borçlanmasının olumsuz ekonomik sonuçlarını 2001 kriziyle tecrübe etmiştir.
Dolayısıyla kötü tecrübeler bu altı ülkede kamu borçları ile ekonomik büyüme ilişkisinin tekrardan sorgulanmasını
gerektirmektedir. Ancak literatür incelendiğinde, çalışmaların daha çok panel veri setleri ya da gelişmişlik düzeylerine
göre ülkeleri sınıflandırarak borç yükü-ekonomik büyüme ilişkisine odaklandığı görülmekte, PIIGS ve Türkiye özelinde
yapılan çalışmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, PIIGS ülkeleri
ile Türkiye özelinde ve zaman serisi analizi kullanılarak kamu borçları-ekonomik büyüme ilişkisi incelenmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın bundan sonraki ilk bölümünde kamu borçları ve ekonomik büyümeye yönelik teorik
çerçeve sunulmuş ve konuya ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise PIIGS ülkeleri
ve Türkiye verileri kullanılarak ve zaman serisi analiziyle değişkenler arasındaki ilişkinin yönü tahmin edilmiştir.

2. Teorik Çerçeve ve Literatür Taraması
Kamu borçları ile ekonomik büyüme ilişkisi iktisat politikası literatürünün en karmaşık konularından biridir.
Makro iktisadi okulların başında gelen Keynesyenler ve Neoklasikler kamu borçları – ekonomik büyüme ilişkisine
dair farklı tezlere sahiptir. J. M. Keynes’e göre vergi indirimlerinde olduğu gibi ilave kamu borçlanması ile finanse
edilen kamu harcamaları da ekonomide ortaya çıkardığı çarpan etkileri nedeniyle toplam talebi ve toplam çıktıyı
arttırarak büyüme hızını arttırır (Pınar, 2012). Bununla birlikte Keynesyen yaklaşımı savunan diğer okullar, eksik
piyasalar varsayımı altında borçlanma gereksinimini arttıran kamu açıklarının mali kurumların gelişimini teşvik
etmek suretiyle ekonomide sermaye birikimine ve reel hâsıla artışlarına yardımcı olabileceğini savunurlar (Ferguson,
2006). Neoklasikler ise özellikle özel sektör üzerindeki dışlayıcı etkileri nedeniyle kamu borçlarına mesafeli
yaklaşırlar. Bununla beraber yine de ortak bir Neoklasik argümandan bahsetmek mümkün değildir. Bu bağlamda
dört farklı Neoklasik görüşten söz edilebilir. Bunlar içerisinde ilk ve en eski olanı, yüksek kamu borçlanmasının
ekonomide faiz oranlarını yükselterek özel yatırımları azaltacağı için büyüme performansını zayıflatacağını iddia
eden “dışlama etkisi” yaklaşımıdır. Daha sonra bu yaklaşım, Barro (1974) tarafından Ricardian denklik hipotezi
(RDH) çerçevesinde yeniden şekillendirilmiştir. RDH, bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının ekonominin
büyüme performansını arttırmayacağını, zira rasyonel vergi mükelleflerinin bugünkü kamu açıklarının yarın daha
yüksek vergi yükü anlamına geldiğini bildiğinden bugünden daha fazla tasarruf ederek tepki göstereceğini iddia
etmektedir (Susam, 2015). Özellikle 1990’lı yıllarda popüler hale gelen genişlemeci mali konsolidasyon yaklaşımı
da diğer bir Neoklasik görüştür. Kamu harcamalarının ve kamu borç yükünün azaltılmasının gerekli olduğunu
savunan bu görüş, Keynesyen iktisatçıların endişelerinin aksine mali konsolidasyon politikalarının büyümeyi
cezalandırmak yerine pozitif yönde etkisi olacağını savunmaktadır (Alesina vd., 1995; Alesina ve Ardagna, 2010).
Son olarak, Barro (1990) modeli olarak bilinen “içsel büyüme tezi” ise kamu harcamaları ile ekonomik büyüme
arasında “ters-U” ile temsil edilebilecek bir ilişki olduğunu ve optimum bir kamu sektörü (bütçesi) büyüklüğü
altında kamu borçlarının büyüme üzerindeki olası etkilerinin alınan borçlar ile hangi tür kamu harcamaların finanse
edildiğine bağlı olduğunu iddia etmektedir (Aizenman vd. 2007).
Teorik tartışmalardan görüleceği üzere kamu borçlanmasının finansman aracı olarak kullanılması ya da yatırım
amacıyla kullanılması borçlanmanın ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkisini doğrudan belirleyebilmektedir.
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Ancak kamu borçlanmasının ekonomik büyüme performansına etkisi üzerine kesin bir uzlaşı olduğu söylenemez.
Kuramsal tartışmalara benzer şekilde ampirik çalışmaların sonuçların da bir uzlaşıdan bahsedilememektedir.
Kamu borçlanması ve ekonomik büyüme konusu ile ilgili çalışmalar daha çok negatif ilişki ortaya koymakla birlikte
pozitif ya da anlamsız ilişki ortaya koyan çalışmaların olduğu da dikkat çekmektedir. Örneğin Afonso ve Jalles
(2011), 155 ülkenin verilerini analiz ettikleri çalışmalarında kamu borçlarının büyümeyi cezalandırdığını buna
karşın toplam faktör verimliliğini arttırdığını bulmuşlardır. Geniş bir ülke grubunu ele alarak kamu borçlanması ve
ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ele alan Eberhardt ve Presbitero (2015) ise, kamu borçlanması
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğunu belirtmişlerdir. 14 Avrupa ülkesi üzerinde yaptığı
araştırmada Demirel vd. (2017), kamu borçlarının dışlama etkisi ortaya çıkardığını belirlemiş, farklı ülke panelleri
ile çalışılan bazı çalışmalarda da (örneğin bkz. Reinhart ve Rogolf, 2010; Cecchetti vd. 2012; Checherita-Westphal
ve Rother, 2012; Baum vd. 2013), belli bir eşiğin üzerindeki kamu borç yükünün ekonomik büyümeyi azaltacağı
ortaya konulmuştur. Ferraz ve Duarte (2015) PIIGS ülkelerindeki kamu borçlanması ve ekonomik büyüme
ilişkisini incelemek için 1974-2014 verilerini kullanarak doğrusal regresyon modelleri ile ekonometrik analizler
yapmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgular, PIIGS ülkelerinde son 40 yılda kamu borçlanması ve ekonomik
büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer yandan Broner vd. (2013), PIIGS
ülkelerinde küresel krizin ardından kamu borç stokundaki artışların, özel sektör kredi maliyetlerini artırdığını,
kredilerin kamu sektörüne doğru yeniden tahsisine yol açtığını dolayısıyla yüksek borç yükünün özel yatırımları
azalttığı ve ekonomik durgunluğu derinleştirdiğini vurgulamıştır. Türkiye üzerine yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada
ise genelde kamu iç borç yükündeki artışların büyümeyi cezalandırıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır (örneğin
bkz. Demir ve Sever, 2008; Gürdal ve Yavuz, 2012; Tülümce ve Yavuz, 2017). Bunların dışında Çiçek vd. (2010)
çalışmalarında iç ve dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi için ele almışlar ve
1990:Q1-2009:Q3 dönemine odaklanmışlardır. Çalışmadan elde edilen ampirik bulgular, iç borç stokundaki bir
artışın GSYH’yi pozitif etkilediği, dış borç stokundaki bir artışın ise GSYH’yi negatif etkilediğini göstermektedir.
Bu çalışmalardan farklı olarak, Minea ve Parent (2012) ise ülkeden ülkeye değişmekle birlikte belli bir oranın
üzerinde kamu borç yükünün büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğini belirlemiştir. Chudik vd. (2017) ise panel veri
modellerinde heterojenite ve yatay kesit bağımlılığı gibi daha gerçekçi varsayımları dikkate alarak, 40 gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkeler üzerine yaptıkları araştırmada, ekonomik büyüme için en uygun ve ortak bir kamu
borç yükü eşiğinin olmadığını ancak genelde borç yükünü azaltmanın ülkelerin büyümesini pozitif etkilediğini
belirlemişlerdir. Baum vd. (2013) ekonomik büyüme üzerinde kamu borçlarının doğrusal olmayan etkilerini
inceledikleri çalışmalarında 1990-2010 dönemi verilerini kullanarak 12 Euro bölgesi ülkesini ele almışlardır.
Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre, kamu borçlanmasının ekonomik büyüme üzerinde kısa dönem etkileri
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif çıkmıştır.
Ülkelerin kendilerine has özelliklerinin ya da gelişmelerinin dikkate alındığı bazı çalışmalarda ise anlamlı bir ilişkinin
olmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir (örneğin bkz. Panizza ve Presbitero, 2014; Eberhardt ve Presbitero, 2015).
Tüm bunlara ek olarak son dönemde ampirik literatürde eşik (threshold) regresyon ya da doğrusal olmayan panel
veri modelleri ile kamu borçları ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemek yaygın hale gelmiştir. Yapılan literatür
taramasından anlaşılabileceği gibi PIIGS ülkeleri özelinde yapılan ampirik çalışmalara nadir rastlanmaktadır.
Literatürdeki bu boşluktan hareketle bu çalışmanın amacı kamu borçları-ekonomik büyüme ilişkisini bu ülkeler
özelinde yeniden ele almaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde kamu borç yükü ve enflasyon arasındaki
ilişki ekonometrik analiz ile incelenmiştir.
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3. Ekonometrik Analiz ve Bulgular
Bu çalışmada, 1960-2015 dönemi verileri kullanılarak PIIGS ülkeleri ve Türkiye’de kamu borç yükünün (KBY),
uzun dönem ekonomik büyüme (Y) üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmek istenmektedir. Analizlerde örneğin
Türkiye için araştırma modeli şu şekildedir;

Eşitlikte, TR, ülkenin Türkiye olduğunu ifade etmektedir. Yt, ilgili ülkenin 2010 yılı sabit fiyatlarıyla ve dolar
cinsinden kişi başı milli gelir düzeyi olup serininin doğal halinin logaritması alınmıştır. Çalışmada ülkelerin kişi
başı milli gelir verileri, Dünya Bankası’nın (2018) dünya gelişme göstergeleri (WDI) veri setinden alınmıştır. KBYt,
bağımsız değişken olup ilgili ülkenin kamu borç yükü (genel yönetim borç stoku/gayri safi yurtiçi hasıla) oranıdır.
Ülkelerin borç yükü verileri ise Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayınladığı ve Mbaye vd. (2018) tarafından
hazırlanan küresel borç veri tabanından (GDD) alınmıştır.
KBY ile Y arasındaki doğrusal ilişkinin tahmini, her ülke için ayrı ayrı uygulanan zaman serisi analizleri ile yapılmıştır.
Her bir ülke için üç aşamalı bir analiz süreci gerçekleştirilmiştir. Analizlerin ilk aşamasında ülkelerin KBY ve Y
serilerinin durağanlıkları sınanmıştır. Serilerin durağanlıkları, ADF birim kök testi uygulanarak incelenmiştir.
Ekonometrik analizin ikinci aşamada, KBY ile Y arasında uzun dönemli ilişki (eşbütünleşme) olup olmadığını
belirlemek amacıyla Pesaran vd. (2001) tarafından önerilen ARDL-Sınır Testi uygulanmıştır. Analizlerin son
aşamasında ise uzun dönem parametre katsayısı tahmini yapılmıştır. Uzun dönem parametre katsayısı tahmini için
ARDL tahmincisi kullanılmıştır. Tablo 1, ADF birim kök test sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları
Sabitli Model
Değişkenler

Portekiz

İrlanda

İtalya

Yunanistan

KBY

0.33(1)

-3.45(1)*

-0.79(1)

1.36(0)

Y

-1.97(1)

-1.28(1)

-2.34(1)

-2.21(1)

-2.37(5)

-0.59(4)

∆KBY

-3.75(0)**

-

-4.42(0)**

-6.96(0)**

-3.77(4)**

-6.88(0)**

∆Y

-4.29(0)**

-5.35(0)**

-4.70(0)**

-3.62(0)**

-4.04(0)**

-4.27(3)**

İspanya

Türkiye

-0.66(4)

-2.11(0)

Sabit ve Trendli Model
Değişkenler

Portekiz

İrlanda

İtalya

Yunanistan

İspanya

Türkiye

KBY

-2.54

-3.37(1)

-2.40(3)

-2.09(3)

-3.80(3)*

-2.76(2)

Y

-1.06

-1.73(1)

-0.45(1)

-0.65(1)

-0.62(5)

-3.60(0)*

∆KBY

-4.34**

-3.60(4)*

-4.37(0)*

-7.36(0)**

-

-6.83(0)**

∆Y

-4.70**

-5.46(0)**

-5.38(0)**

-4.26(0)**

-3.80(4)

-

Not: ** ve *, sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde temel hipotezin reddedildiğini ifade etmektedir. Δ fark
operatörüdür. Parantez (…) içerisindeki değerler, maksimum 5 gecikme altında ADF testi için genelden özele
t-anlamlılık bilgi kriteriyle belirlenmiş uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir.
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Tablo 1’den izlenebileceği gibi, ülkelerin KBY ve Y serileri için uygulanan birim kök testlerinin bulguları genel
olarak serilerin ancak birinci farkları alındığı durumda durağan olduklarına (diğer bir ifadeyle I(1) olduklarına) dair
bulgular ortaya koymaktadır. ADF birim kök testi için hem sabit terimli, hem de sabit terimli ve trendli model
uygulanmış ve modeller arasında küçük de olsa farklılıklar gözlenmiştir. Örneğin sabitli modelde İrlanda ekonomisi
için KBY düzeyde durağan iken, sabitli ve trendli modelde aynı değişken birinci farkında durağan olmuştur. Aynı
şekilde sabitli modelde İspanya ekonomisi için KBY düzeyde durağan değilken, sabitli ve trendli modelde aynı
değişken düzeyde durağan çıkmıştır. Birim kök testi ile serilerinin durağanlık düzeylerinin ardından eşbütünleşme
için sınır testine geçilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur;
Tablo 2: Eşbütünleşme İçin Sınır Testi Sonuçları
Portekiz

İrlanda

İtalya

Yunanistan

İspanya

Türkiye

8.48***

17.92***

10.01***

8.64***

8.89***

38.61***

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Düzeltilmiş R2

0.315

0.122

0.109

0.270

0.350

0.353

F-test istatistiği

9.13***

3.47**

3.18**

7.54***

10.5***

10.6***

DW istatistiği

1.66

1.95

1.92

1.88

1.76

1.95

Jarque-Berra

0.79(0.67)

0.38(0.82)

4.67(0.09)

1.40(0.49)

0.90(0.63)

5.24(0.07)

Breusch–Godfrey LM

1.97(0.14)

0.12(0.88)

0.07(0.93)

0.07(0.92)

0.63(0.53)

0.29(0.24)

ARCH-test

0.01(0.90)

0.85(0.35)

1.09(0.30)

2.54(0.11)

2.17(0.14)

0.20(0.65)

Ramsey-Reset test

0.47(0.64)

0.16(0.87)

0.31(0.75)

0.80(0.42)

0.25(0.80)

0.32(0.74)

F-sınır testi değeri
Sonuç
Diagnostik Testler

Düzey
F-sınır testi
Anlamlılık değerleri

Alt sınır I(0)

Üst sınır I(1)

%1
%5

7.44
5.13

8.46
6.05

% 10

4.16

4.93

Not: *** ve **, sırasıyla %1 ve %5 düzeylerinde temel hipotezin reddedildiğini ifade etmektedir. Ω sembolü,
serilerin uzun dönemde eşbütünleşik olduğunu ifade etmektedir. Diagnostik testlerde parantez (…) içerisindeki
değerler ilgili istatistiklerin olasılık değerleridir.

Pesaran vd (2001) tarafından önerilen eşbütünleşme testi serilerin farklı seviyeden eşbütünleşik olması durumunda
dahi eşbütünleşme sınamasına izin verdiğinden bu testin sonuçlarının güvenilir olduğu ifade edilebilir. Sınır testi
sonuçlarına göre altı ülkenin tamamında KBY ile Y arasında uzun dönemli ilişkinin anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Tüm ülkeler için değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesinin ardından uzun dönem katsayıları
tahmin edilmiştir. Her bir ülke için yapılan uzun dönem katsayı tahmin sonuçları Tablo 3’deki gibidir;
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Tablo 3. ARDL Uzun Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları
Portekiz

İrlanda
Katsayı
(Std H.)

İtalya

Katsayı
(Std H.)

İstatistik

KBY

0.539***
(0.14)

-3.63

- 0.132**
(0.06)

[-2.15]

Sabit

0.019**
(0.008)

2.33

0.085**
(0.032)

[2.63]

0.020**
(0.008)

İstatistik

Katsayı
(Std H.)

Yunanistan
Katsayı
(Std H.)
KBY
Sabit

- 0.149*
(0.08)
0.042***
(0.006)

İstatistik
[-1.82]
[6.68]

İstatistik

İspanya
Katsayı
(Std H.)
- 0.579***
(0.17)
0.023**
(0.008)

Katsayı
(Std H.)

İstatistik

- 0.318
(0.19)

[-1.60]

[2.37]

Türkiye

[-3.34]
[2.83]

- 0.649***
(0.12)
0.032***
(0.008)

İstatistik
[-5.47]
[4.08]

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir.

Uzun dönem katsayı tahmin sonuçları İtalya dışındaki diğer beş ülkede (Portekiz, İrlanda, Yunanistan, İspanya ve
Türkiye) kamu borç yükü artışının uzun dönem ekonomik büyüme performansını düşürdüğü belirlenmiştir. Bu
beş ülke için ulaşılan bulgular, Reinhart ve Rogolf (2010), Cecchetti vd. (2012), Gürdal ve Yavuz (2012), Demirel
vd. (2017) ile Chudik vd. (2017)’nin çalışmalarının sonuçlarıyla benzer olmakla birlikte Keynesyen tezlerin aksine
Neoklasik iddiaları desteklemektedir. İtalya için ulaşılan bulgular ise Panizza ve Presbitero (2014) ile Eberhardt ve
Presbitero (2015) gibi araştırmacıların çalışmalarının sonuçlarını desteklemekte ve ayrıca kuramsal açıdan İtalya’da
RDH’nin geçerli olduğuna dair bulgu ortaya koymaktadır.

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme
Bu çalışmada, PIIGS ülkeleri ve Türkiye’de, kamu borç yükünün uzun dönem ekonomik büyüme üzerinde etkisi
araştırılmış İtalya dışında diğer beş ülkede kamu borç yükündeki artışların uzun dönem ekonomik büyüme
performansını cezalandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 2008 küresel krizinin arından Yunanistan, Portekiz,
İrlanda ve İspanya gibi yüksek borçlu ülkelerde resesyonun neden uzun süreli olduğuna dair ampirik kanıtlar
ortaya koymaktadır. Benzer şekilde çalışmanın sonuçları, yüksek borçluluk düzeyinin ve kamu mali disiplinin
bozulmasının Türkiye’nin uzun dönem ekonomik performansı için olumsuz sonuçları olacağına dair deliller de
ortaya koymaktadır.
Bu çalışmanın bir takım kısıtlılıkları mevcuttur. Çalışmada kamu borçları ile uzun dönem ekonomik büyüme
arasındaki doğrusal ilişki tahmin edilmiştir. Yakın dönemde popüler hale gelen mali ve ekonomik göstergeler
arasındaki olası asimetrik ya da doğrusal olmayan ilişkiler yaklaşımından hareketle izleyen çalışmalarda aynı örneklem
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için ayrıca doğrusal olmayan modellemeler yapılarak ulaşılacak sonuçlar bu çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılabilir
ve daha farklı politik öngörülere ulaşılabilir.
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SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE
BRAZILIAN CONDITIONAL CASH TRANSFER
PROGRAM: BOLSA FAMÍLIA
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Abstract
Conditional cash transfer (CCT) programs have become a significant constituent of social and economic policy
in most developing countries. A growing body of evidence recommends that such programs can have favourable
impacts on welfare indicators for poor households in developing countries. Bolsa Família (BF) is Brazil’s innovative
CCT program launched in 2003. It provides direct cash transfers to poor families who keep their children in school
and ensure healthcare. BF is one of the largest and the most comprehensive CCT programs in the world, benefiting
almost 50 million people throughout in Brazil. Despite its relatively short life, Brazil’s BF program proved itself as
successful and is now showing the way for the rest of the world. The aim of this paper is to survey conditional cash
transfer literature on Brazil paying special attention to the poverty alleviation and human resource improvement.
Keywords: Conditional Cash Transfer, Negative Income Tax, Poverty Alleviation, Human Resource Improvement

1. Introduction
In recent years, conditional cash transfer (CCT) programs have become a major part of social and economic policy
in most developing countries (Cruz & Ziegelhöfer, 2014). Also, the use of CCT programs to raise investment in
human capital has an important interest in social welfare state policy (Das, Do, & Özler, 2005). CCT programs
have indicated that the effectiveness in increasing enrollment of education and decrease child work (Janvry et al.,
2006: 349). Antipoverty transfers are credited by reducing the rate of poverty, inequality and social exclusion
(Barrientos, Debowicz, & Woolard, 2014).
Bolsa Família (BF) is a CCT programme come into force in 2003 by the Brazilian President Lula. Its aim was
to “improve the efficiency and coherence of the social safety net and to scale up assistance to provide universal
coverage of Brazil’s poor” (CPI, 2016). BF is one of the largest and the most comprehensive CCT programs in
the world, benefiting almost 50 million people throughout in Brazil.
BF has an important effect on the Brazilian economy and on households. The programme is a major component
of reducing poverty and increases social empowerment, especially for women (Nobrega, 2013). Despite its relatively
short life, the experience of Brazil has also guided many other countries. Thus, BF has led to the expansion of
CCT programs in Latin America (Wetzel & Econômico, 2013).
1 Marmara University, Istanbul, Turkey, mustafaerdogdu@marmara.edu.tr
2 Bandırma Onyedi Eylül University, Balıkesir, Turkey, sevdamutluakar@gmail.com
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This paper assesses conditional cash transfer literature on Brazil while paying special attention to the poverty
alleviation and human resource improvement. The study is organized as follows: the section two will first look at
what conditional cash transfer is and then its effects on poverty alleviation; the third section will exclusively focus
on BF program and examine its effect on poverty, inequality, consumption, education, health care, and labour
supply; the last section will conclude.

2. Conditional Cash Transfer
CCT programs reflect to the transfer cash to poor households provided that these make certain investments in
the human capital. Health and nutritional status usually require regular checks, vaccinations and etc. in health
information terms. Education circumstances typically include enrollment, attend school and level of achievement.
In brief, CCT programs can transfer the money to the mother of the household or the student (Fiszbein &
Schady, 2009: 1).
CCT programs can be expressed as the world’s most popular new anti-poverty tool. The beneficiaries of CCTs are
the poor who can meet the conditions. Conditions are often designed to attract certain groups of the poor and
not all. For example, residents of particularly poor areas, such as slums, may be offered a CCT. Or the program
is only available to households with young children or those with no regular income. Thereby, some of the poor
are often excluded from CCTs to achieve a specific improvement within a well-defined population. CCTs thus
provide a two-pronged approach to poverty reduction, both through cash and by building human capital through
improved health and education. By doing so, they try to prevent the transmission of poverty from one generation
to the next (Doetinchem et al., 2008: 1).
CCT is one of the most used outreach programs in developing countries. These transfers have significantly
improved the livelihoods of millions of poor household around the world. Countries with a CCT program have
lower poverty ratio than those without. These programs have also been successful in getting more children to
school and going to school longer. However, the transfer of expenditures to recipients has resulted in a significant
increase in the cost of administrative programs (Saavedra, 2016: 9).

3. The Brazilian Experience: Bolsa Família
BF is an innovative social welfare program of the Brazilian government, which is one of the largest of its kind in
the world. It was come into force in October 2003, during Brazilian President Lula’s first term, as the government’s
social program in the reinforcement of his ‘zero hunger’ attempt. The BF is the integration of four similar CCT
programs into a single program (CPI, 2016). The program seeks to combat both short and long-term poverty. In
the short term, the purpose of the program is to reduce the problems arising from poverty. In the long term, the
purpose of the program is to invest in human capital and stop the intergenerational poverty.
Like most CCT programs in Latin America, BF provides a conditional monthly transfer to poor households–those
that earn less than R$120 (US$68) per capita monthly—with children up to seventeen years and a pregnant
woman with up to maximum of three children. Unlike other programs in Latin America, it also provides a monthly
transfer to extremely poor households—those that earn less than R$60 (US$34) per capita—regardless of their
composition. For extremely poor childless households, there is no conditionality attached to the transfer (Soares,
Ribas, & Osório, 2010: 173-174). The money given within the program is carried out through Citizen Cards.
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This card works like a debit card and is issued by a state-owned savings bank, Caixa Econômica Federal. In many
parts of the country, the use of money that given household is reduced the corruption (Lindert et al., 2007).
BF met with considerable scepticism. One of the images used by academics was that throwing money on a helicopter
would be just as effective in reaching the poor, given Brazil’s frustration with the lack of results. Ten years after
hunger were nearly nonexistent in Brazil and many households have to get clear of the poverty. As a result, BF is
widely regarded as a global achievement story, a point of reference for social welfare policy throughout the world
(Wetzel & Econômico, 2013).
BF has unique features that make it quite different from the standard CCT model, with a focus on the
accumulation of human capital. The most striking features of the program is the use of self-declared income
instead of unconditional transfer to extremely poor households, regardless of the presence of children or pregnant
women; and the decentralized nature of the application process and the monitoring of the conditions under which
municipalities play an important role (Soares, Ribas and Osório, 2010: 174).

The Impact on Poverty and Inequality
In the second half of the twentieth century, Brazil was one of the most unequal countries in the world. For years,
the poorest 60% of the population had only 4% of the wealth, while the richest 20% owned 58% of the pie
(Wetzel & Econômico, 2013). By the late 1990s, Brazil was known for its high levels of poverty and inequality,
especially in densely populated cities. It is seen as an intergenerational problem in which children are unable to
obtain education and other benefits that allow them to escape the poverty of their background in low-income
households (CPI, 2016).
Ten years later, BF was the key to helping Brazil reduce its extreme poverty by more than half - from 9.7% to
4.3% of the population (Wetzel & Econômico, 2013). According to a UN study, starvation has reduced from 22.8
million people in 1992 to 13.6 million in 2012 (Nobrega, 2013). In addition to this direct impact on poverty,
BF’s second major goal is to prevent the parental poverty to children by rising opportunities for the new generation
through better education and health. The assessment of improvement towards this aim requires longer-term
monitoring, but the outcomes so far are very promising. BF increased school attendance and class advancement.
Even more strikingly, income inequality, unlike that of other countries, has declined significantly, reaching a
Gini coefficient of 0.527, an impressive 15% decline. It is estimated that “the level of extreme poverty would be
between 33 per cent and 50 per cent higher without the PBF. The programme has also contributed to reducing
income inequality, accounting for 12-21 per cent of the recent sharp decline” (CPI, 2016). BF is responsible for
a 12% decline in poverty while the poverty intensity survey demonstrates that it generates a 19% decline (Soares,
Ribas, & Osório, 2010: 179).

Consumption Expenditure
According to a recent research carried out by Ferrario (2014), the beneficiary families of the BF has allocated its
revenues primarily for the purchase of education and healthcare equipment. Ribas and Osório (2010: 181) suggest
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that BF has not significantly affected the aggregate level of household consumption. Nevertheless, BF has affected
expenditures on food, education and clothing, and the income rates spent on these items. However, there is no
important effect on the consumption of other major items, even on hygiene, etc.
Education
As Bedran-Martins and Lemos (2017: 15) suggest, BF “has yielded impressive results in rapidly increasing human
development”. It has been effective in both rising school attendance and decreasing dropout ratios When the
effect of Bolsa Familia was examined, it was observed that the program increased the school enrollment rate by
5.5-6.5%, decreased the dropout rate by 0.4, 0.5 points and increased the grade promotion rate by 0.3-0.9 points
(Brauw et al., 2015: 303). However, the decline in drop-outs has a side-effect: it has led to more children falling
behind in school. This issue emphasizes the need to develop the educational quality or ensure private interest for
under-achieving children (Soares, Ribas, & Osório, 2010: 186).
Health Care: Immunization and Check-Ups
Shei et al. (2014) make it clear that “Bolsa Família has improved health care utilization, especially for services
related to the health conditionalities, and there were positive spillover effects on older siblings.” BF has increased
the likelihood of children’s visits to the health for preventive and protective services. In children under age seven,
BF was associated with the raised likelihood for nutrition, vaccinations, and. There are positive spillover effects on
older children no longer required to meet the state of health. BF increased their probability for growth monitoring
and checkups and improved psychosocial health.
Soares, Ribas and Osório (2010) found no impact of BF on child vaccination despite circumstances enclosed to
acquiring them. Since BF has generated the awareness on the need to access public-health services and acquire
child vaccination, the absence of effect purposes that supply-side obstacles could have been significant limitations.
So, the lack of healthcare available to households has been a contributing agent.
Nutrition
A very recent study about the effect of the BF on the nutritional situation of children and youths indicate outcomes.
It is beyond expectation for a CCT program, which would be to diminish poverty and inequality. As Sperandio et
al. (2017) put it this program “has contributed to improving the life and health conditions of PBF beneficiaries.”
According to their results, the ratio of underweight children and youth was, on average, 1.1% smaller in the
beneficiary families than in the non-beneficiary families in the Northeastern district. As for the Southeastern district,
this ratio is 4.2% smaller in the beneficiary families. In short, the program did not effect stunting in either district.

Labour Supply
Critics of BF argue that it has a minus effect on labour force participation. Among the diverse criticisms it takes,
one of the most recurrent is the claim that it could obstruct the search for jobs and encourage laziness of people.
Under this, many people would give up finding a job and instead live in the BF program.
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Receiving money transfers, however, does not seem to make people leave the labour market, as some critics claim
(Brauw et al., 2015). The assessment established that the labour market participation ratio of treated adults was
2.6% points higher than that of untreated adults (Soares, Ribas, & Osório, 2010: 184-185).

4. Concluding Remarks
This paper documents that Brazil’s Bolsa Família conditional cash transfer program has contributed to reducing
inequality and extreme poverty and improving educational outcomes without affecting participation in the labour
market. Although the program did not have a significant effect on total consumption, it affected the part of the
total budget devoted to some major substance. For example, spending on food, education and children’s clothing
has risen. It has had a positive effect on labour force participation, with a greater effect on women. As a result,
money transfers do not seem to take people out of the job market, as some critics say. Another result of the
program is the reduction of internal migration.
It is important to emphasize that the program has contributed to reducing income inequality, even though this
effect is not an objective of the program. It turns out that private households rise their private consumption on
nutrition and education disproportionally to the amount of cash transfer. CCT programs are effective in increasing
the use of preventive health care services and to improve health condition. When the program has not had the
expected impact on health and nutrition, supply-side constraints seem to be the fundamental issue.
There are some tensions between the two main objectives of CCT programs, namely, immediate poverty alleviation
through the cash transfer and the long-term accumulation of human capital through health care and related
conditionalities to education. Given the unconditional component of the program, its greater share of beneficiaries
in other CCT programs and the fact that the program is expanding independently from the local infrastructure
for compliance and monitoring, BF seems to have clearly resolved these priorities for the reduction of poverty.
For the further research it is needed to explain the cost-effectiveness of CCT programs and to better understand
which components play a critical role. In addition, monitoring the effect assessment will be important in defining
the robustness of the conclusions we report here.
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