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Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel 
Çarpıtmaları Arasındaki İlişki 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile annelerinin genel kaygı 
düzeyleri ve bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın örneklemi, 68 altıncı 
sınıf öğrencisi ve onların anneleri olmak üzere toplam 136 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada Sınav 
Kaygısı Envanteri, Sürekli Kaygı Envanteri ve Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği kullanılmıştır. Veriler 
t-testi bağlantısız gruplar ve Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Kız
öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri erkek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinden daha yüksek
bulunmuştur. Sınav Kaygısı Envanteri genel ölçek toplam puanı ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği,
Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Benliğin Değerlendirilmesi, Çaresizlik ve Umutsuzluk boyutları
arasında pozitif yönde ve istatiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sınav Kaygısı Envanteri
Kuruntu boyutu ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği ve Umutsuzluk boyutu toplam puanı arasında
pozitif yönde ve istatiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sürekli Kaygı Envanteri toplam
puanı ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Kendini Suçlama boyutu toplam puanı arasında pozitif yönde
istatiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ışığında
tartışılmıştır.
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The Relationship Between the Test Anxiety Level of Sixth Grade Students and The 
Trait Anxiety and Cognitive Distortions of Mothers 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the test anxiety level of sixth graders and the level of general 
anxiety and cognitive distortions of mothers. The sample contained 68 sixth grade students and 
their mothers, adding up to a total of 136 participants. In the study Test Anxiety Inventory, Trait 
Anxiety Inventory and Cognitive Distortions Scale were used. Data were analyzed with t test and 
Spearman Correlation Analysis. It was found that female students’ test anxiety levels were higher 
than male students' test anxiety levels. There were positive and statistically significant 
relationships between the total Test Anxiety Inventory score and the total Cognitive Distortion 
Scale score, Cognitive Distortion Scale Self-Criticism subscale, Helplessness subscale, and the 
Hopelessness subscale. There was a positive and statistically significant relationship between the 
Worry subscale of Test Anxiety Inventory and the total Cognitive Distortion Scale and the 
Hopelessness subscale. There was a positive and statistically significant relationship between the 
total Trait Anxiety Inventory and the Self-Blaming Subscale of the Cognitive Distortion Scale. 
Obtained results were discussed in the light of the literature.  
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GİRİŞ 

Sınavlar sıkça karşılaşılan durumlar olduğu için, pek çok kişinin hayatında önemli bir yere 
sahiptirler. Özellikle sınavın sonucu kariyer basamakları ya da gelecek fırsatları için bir kapı 
aralayıcı olarak algılandığında, çocuk ve gençlerin yaşamlarında büyük bir stres kaynağı 
olabilmektedir (Peleg-Popko 2004). Sınav kaygısı, öğrencinin sınav öncesi öğrendiği bilgileri 
sınav esnasında verimli bir şekilde kullanmasına engel olan, dolayısıyla da başarısını düşüren 
kaygı türüdür. Sınav kaygısıyla akademik başarı arasında negatif bir ilişki bulunmuştur; sınav 
kaygısı arttıkça akademik başarı düşmektedir (Cassady, 2004; Rana ve Mahmood, 2010; Ergene, 
2011; Başol ve Zabun, 2014). Ortaya çıkan bu sonuç nedeniyle, bireyin geleceğinin 
şekillenmesinde önemli bir yeri olan sınavlara yönelik kaygının önlenmesi önemli bir durum 
haline gelmektedir. Sınav kaygısını önleyebilmek için öncelikle ilişkili olduğu faktörleri bilmekte 
yarar vardır. 

Cinsiyet, anne baba tutumları, dikkat eksikliği bozukluğu, işlevsel olmayan inançlar gibi 
faktörlerin sınav kaygısının önemli yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Yapılan pek çok çalışma 
sonucunda, kız öğrencilerin sınav kaygısının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu 
bulunmuştur (Everson, Millsap ve Rodriguez, 1991; Alyaprak, 2006; Ergene, 2011; Güler ve Çakır, 
2013; Kaçan Softa, Ulaş Karaahmetoğlu ve Çabuk, 2015). Otoriter ebeveyn tutumunun sınav 
kaygısını arttıran bir tutum olduğu belirlenmiştir (Aslan, 2005; Duman, 2008; Başol ve Zapun, 
2014).  

Ebeveyn tutumlarının çocukların sınav kaygısı üzerindeki etkisi anneler özelinde merak 
uyandıran bir konu olmuştur. Çünkü bireyin temel güven duygusunun gelişiminde önemli bir 
rolü olan ilk kişi annedir (Fraley ve Shaver, 2000; Meredith vd., 2007). Güler ve Çakır (2013), 
anneden algılanan sıkı denetim/kontrol tutumunun sınav kaygısını yordadığını belirlemiştir. 
Yapılan çalışmalarda çocukların sürekli kaygı puan ortalamaları ile annelerinin sürekli kaygı 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğu saptanmış, kaygılı 
annelerin çocuklarının da kaygılı olduğu belirlenmiştir (Capps vd., 1996; Muris ve Merckelbach, 
1998; Alisinanoğlu ve Ulutaş, 2003). Kaygı da, diğer duygular gibi bulaşıcı bir duygu 
olduğundan, kaygılı ve telaşlı bir annenin bakışları, ses tonu ve genel havası çocuğu etkiler. 
Anneden geçen kaygı sonucu çocuk, zihninde yeni bağlantılar kurarak, çevresindeki diğer kişi 
ve durumlara karşı kaygı duymaya başlar ve bunlardan uzak durmayı öğrenir (Gençtan, 2019). 
Görüldüğü gibi annelerin ve çocukların duyguları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Kaygı, kişinin içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak algılama ve yorumlama 
eğilimi şeklinde tanımlanabilir. Diğerlerine göre nötr olan durumları kaygılı birey tehlikeli ve 
tehdit edici olarak algılar (Beck, 2005). Kişinin kaygılı olduğu durumlarda çeşitli belirtiler ortaya 
çıkar. Bunlar; düşünceler, duygular ve bedensel tepkilerdir. Kaygı durumunda ortaya çıkan 
bedensel tepkiler hızlı kalp çarpması, mide bulantısı, ellerde terleme, titreme gibi motor 
değişikliklerdir. Kaygıya eşlik eden duygular; mutsuzluk, umutsuzluk, çaresizlik gibi 
duygulardır.  Kaygı verici olarak algılanan durum ve olaylar sırasında ortaya çıkan düşünceler 
otomatik ve farkında olmadan işleyen zihinsel süreçlerdir. Bu düşünceler gerçekçi olmayan 
düşüncelerdir ve işe yaramazlar, aksine kaygıyı arttırdılar (Freeman, Pretzer, Fleming ve Simon, 
2004). İşe yaramayan bu düşünceler bilişsel çarpıtmalar olarak isimlendirilir. Beck’in Bilişsel 
Terapi modeline göre bilişsel çarpıtmalar, kişinin işlevsel olmayan ve yanlı biçimde 
düşünmesinin ürünleridir (Beck ve Clark, 1997). Bilişsel çarpıtmalar kişinin kendisini değersiz ve 
hayatı anlamsız bulması, geleceği ümitsiz görmesi ile beliren olumsuz ya da hatalı inançlarının 
varlığı ile fark edilmektedir. Bilişsel çarpıtmalar kişinin yaşamının her alanına yayılarak, kişinin 
kendisini, o andaki deneyimini ve geleceğini değerlendirme biçimini etkiler (Köroğlu, 2009). 
Kaygıya neden olan bilişsel çarpıtmalar kişinin yapması gerekenleri yapmamasına neden olur ve 
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hayatını zorlaştırır. Wong (2008) sınav kaygısı ve bilişsel üçlü (işlevsel olmayan tutumlar, 
otomatik düşünceler, mantıksız inançlar) arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Üniversite 
öğrencilerinin sahip olduğu olumsuz bilişsel üçlünün (işlevsel olmayan tutumlar, otomatik 
düşünceler, mantıksız inançlar) birlikte sınav kaygısının anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Bu bağlamda, yapılan araştırmalar ve kuramsal alt yapı, çocukların sınav kaygısı ile annesinin 
sürekli kaygı düzeyi ve bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi için haklı nedenler 
sunmaktadır. Sonuç olarak, annelerin bilişsel çarpıtmaları, genel kaygı düzeyleri ve 6. sınıfa 
devam eden çocuklarının sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek çalışmanın temel 
amacıdır. Aynı zamanda çocukların sınav kaygı düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına da bakılacaktır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli, İşlem ve Örneklem 

Nicel verilerin kullanıldığı bu araştırma, kesitsel bir çalışma olup ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırma grubuna uygun örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Bu araştırmanın 
evrenini, İzmir İli Bornova İlçe Merkezinde Devlet Ortaokullarında öğrenim gören 6. sınıf 
öğrencileri oluşturmuştur. Altıncı sınıf öğrencileriyle çalışılmasının nedeni, bu sınıfa devam eden 
öğrencilerin liseye giriş sınavı öncesinde henüz iki yıllarının daha olmasıdır. Böylece araştırma 
sonuçlarının liseye giriş sınavının yarattığı kaygıdan etkilenmeyeceği öngörülmüştür. Lise 
sınavlarına hazırlık, genellikle 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerin okul haricindeki ek 
çalışmalarla sınava hazırlandıkları stresli bir dönem olarak bilinmektedir. Araştırma, bu 
çalışmanın yapılmasına okul yönetimi ve velilerinin izin verdiği bir ortaokulda yürütülmüştür. 
Örneklemi, bu ortaokula devam eden 6. sınıf öğrencileri oluşmuştur. Bu ortaokulun 6. sınıflarına 
devam eden 112 öğrencisi olduğu saptanmıştır. Öncelikle okul yönetimine çalışmanın amacı 
anlatılmıştır. Okul yönetiminden idari izinler alındıktan sonra annelere çalışmanın amacını 
anlatan bilgilendirme ve onam formları gönderilmiştir. Çalışmaya katılım konusunda yazılı 
onam veren 80 annenin çocuklarından gönüllü onam formu yazılı olarak alınmış ve çalışmanın 
amacı anlatılmıştır. Bu sürecin tamamı araştırmacı tarafından, okul yönetimi ve öğretmenlerin 
uygun gördüğü ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere dilerlerse çalışmadan 
ayrılabilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilerin Sınav Tutum Envanterini doldurmaları 
sağlanmıştır. Annelere de Sürekli Kaygı Envanteri ve Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği kapalı zarflarda 
gönderilmiştir. Sadece 78 anne, doldurmuş olduğu ölçekleri araştırmacıya geri yollamıştır. 
Ancak, bu ölçeklerin bir kısmının eksik doldurulduğu görülmüştür. Sonuç olarak 68 annenin 
verileri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın analizleri 68 öğrenci (42 kız, 26 erkek) ve 
onların annesiyle, toplam 136 kişinin verisi değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verileri toplamak için üç ayrı ölçek ve bir bilgi formu kullanılmıştır. Öğrencilerin 
demografik özelliklerini belirlemek için Demografik Bilgi Formu, sınav kaygı düzeylerini 
belirlemek için Sınav Kaygısı Envanteri kullanılmıştır. Annelerin kaygı düzeylerini belirlemek 
için Sürekli Kaygı Envanteri (STAI Form TX-2) ve bilişsel çarpıtmalarını belirlemek için Bilişsel 
Çarpıtma Ölçeği kullanılmıştır.  
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Demografik Bilgi Formu 
 
Öğrencilerin cinsiyeti, kardeş sayısı, herhangi bir sosyal etkinliğe katılıp katılmamaları, anne 
eğitimi, annenin çalışıp çalışmama durumu ve evlilik durumu bilgilerinin sorulduğu araştırmacı 
tarafından hazırlanmış 8 sorudan oluşmuş bir formdur. 

Sınav Kaygısı Envanteri  

Sınav Kagısı Envanteri Spielberg tarafından geliştirilmiş olup ölçeğin Türkçeye uyarlamasını 
Öner (1990) yapmıştır. Toplam 20 maddeden oluşan ölçek birbirinden farklı iki boyutu temsil 
eden “Kuruntu (8 madde)” ve “Duyuşsallık (12 madde)” alt boyutlarından oluşmaktadır. Sınav 
Tutum Envanteri, 4’lü Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten toplam puan ve iki alt boyut puanı elde 
edilmektedir. Puanların yükselmesi sınav kaygısının arttığına işaret etmektedir. Ölçeğin 
uyarlama çalışmasından elde edilen Cronbach Alpha değeri .89’dur. Bu çalışma için elde edilen 
güvenirlik katsayısı .85’dir. 

 

Sürekli Kaygı Envanteri 

Çalışmada Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri’nin sadece Sürekli Kaygı Envanteri kısmı 
kullanılmıştır. Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması Öner 
ve Le Compte (1985) tarafından yapılmıştır. Sürekli Kaygı Envanteri yirmi maddeden oluşan 4’lü 
Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılığı 0.83-0.87 arasında bulunmuştur. Puanların yükselmesi 
kaygının arttığına işaret etmektedir. Bu çalışma için envanterin Cronbach Alpha değeri .73 olarak 
bulunmuştur.  

 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği  

Briere tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması Ağır ve Yavuzer (2018) tarafından 
yapılmıştır. Ağır ve Yavuzer’in yaptıkları istatistiksel analizde ölçeğe ait Cronbach Alpha değeri 
.91 bulunmuştur. Bilişsel Çarpıtma Ölçeği fonksiyonel olmayan bilişsel düşünceleri ifade eden 40 
sorudan oluşmaktadır. Beşli Likert tipinde olan ölçek 5 tür bilişsel çarpıtmayı 
değerlendirmektedir. Bunlar; benliğin değerlendirilmesi (olumsuz benlik algısı ve yetersiz benlik 
algısı), kendini suçlama, çaresizlik, umutsuzluk ve yaşamı (geleceği) tehlikeli görme boyutlarıdır. 
Puanların yükselmesi bilişsel çarpıtmaların arttığına işaret etmektedir. Ölçeğin bu çalışma için 
Cronbach Alpha değeri .91’dir. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin analizi için SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma 
verileri değerlendirilirken öncelikle ölçek toplam puanlarının normal dağılım gösterip 
göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Ardından tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır (frekans, ortalama, standart sapma). Sınav Kaygısı 
Envanteri genel ölçek ve Bilişsel Çarpıtma Ölçeği tehlike alt ölçeği hariç diğer ölçek ve alt ölçek 
puanlarına ait verilerin normal dağılım göstermediği saptanmıştır (p<.05). Bu nedenle Sınav 
Kaygısı Ölçeğine ait verilerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız 
gruplar t-testi, tüm ölçekler ve alt ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Sperman Korelasyon 
Analizinden yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9): 621-634. 

 626 

BULGULAR 

Öncelikli olarak ölçeklerin normallik testlerine ilişkin değerler sunulmuştur. Normallik 
testlerinden elde edilen sonuçlar Sınav Kaygısı Envanteri ve Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Tehlike Alt 
boyutu hariç diğer ölçek ve alt boyut puanlarına ait verilerin normal dağılım göstermediğine 
işaret etmektedir (p<.05). 

 

Tablo 1. Ölçekler Üzerinde Uygulanan Normallik Testi Sonuçları 

 

Ölçek 

Kolmogorov-Smirnov 

Istatistik  Serbestlik 
derecesi (df) 

p  

Sınav Kaygısı Envanteri .083 68 .20 

Sınav Kaygısı Envanteri Kuruntu Boyutu .134 68 .00 

Sınav Kaygısı Envanteri Duyuşsal Boyut .101 68 .08 

Sürekli Kaygı Envanteri .124 68 .01 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği .167 68 .00 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Benliğin 
Değerlendirilmesi Boyutu 

.173 68 .00 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Kendini Suçlama Boyutu .132 68 .00 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Çaresizlik Boyutu .138 68 .00 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Umutsuzluk Boyutu .157 68 .00 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Yaşamı Tehlikeli Görme 
Boyutu 

.074 68 .20 

 

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sosyo-demografik bilgileri Tablo 2’de yer almaktadır. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin 42’si (%61.8) kız, 26’sı (38.2) erkektir. 18 öğrenci tek çocuktur 
(%26.5), 28 öğrencinin (%41.2) bir kardeşi, 22 öğrencinin (%32.3) iki ve üstü sayıda kardeşi vardır. 
24 öğrenci (%35.3) okulda hiçbir sosyal etkinliğe katılmazken, 23’ü (%33.8) spor yapmakta, 17’si 
(%25.0) müzikle, 4’ü (5.9) farklı etkinliklerle uğraşmaktadır. Öğrencilerin annelerinin 6’sı (%8.8) 
okur yazardır. Annelerin 44’ü (%64.7) ilkokul, 11’i (%16.2) ortaokul, 5’i lise (%7.4), 2’si (%2.9) 
üniversite mezunudur. Annelerin 4’ü çalışırken (%5.9), 64’ü (%94.1) çalışmamaktadır. Dört anne 
eşinden ayrılmışken (%5.9), 64 anne (%94.1) eşiyle beraberdir.  
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 Tablo 2. Öğrencilerin ve Annelerinin Sosyo-demografik Bilgileri 

 

Cinsiyet 

                                                                                    Sayı % 

Kız 42 61.8 

Erkek 26 38.2 

Kardeş Sayısı Tek Çocuk 18 26.5 

Bir Kardeşi Var 28 41.2 

İki ve Üstü Kardeşi Var 22 32.3 

Öğrencilerin 

Sosyal 
Etkinlik 
Yapma 

Durumu 

Etkinlik Yapmıyor 24 35.3 

Spor Yapıyor 23 33.8 

Müzikle Uğraşıyor 17 25.0 

Diğerleri 4 5.9 

Annelerin 
Eğitim 

Durumu 

Okur Yazar 6 8.8 

İlkokul Mezunu 44 64.7 

Ortaokul Mezunu 11 16.2 

Lise Mezunu 5 7.4 

Üniversite Mezun 2 2.9 

Annelerin 
Evlilik 

Durumu 

Beraber 64 94.1 

Boşanmış 4 5.9 

Annelerin 
Çalışma 
Durumu 

Çalışıyor 4 5.9 

Çalışmıyor 64 94.1 
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Öğrencilere uygulanan Sınav Kaygısı Envanterine ilişkin tanımlayıcı bilgiler Tablo 3’de 
sunulmuştur.  

Tablo 3. Öğrenclerin Sınav Kaygısı Envanteri ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

 Cinsiyet Sayı Ort. SS 

Sınav Kaygısı Envanteri Toplam Kız 42 43.00 10.49 

Erkek 26 36.53 8.38 

Toplam 68 40.52 10.17 

Kuruntu Boyutu Kız 42 16.28 5.32 

Erkek 26 14.19 3.65 

Toplam 68 15.48 4.83 

Duyuşsal Boyut Kız 42 28.50 6.50 

Erkek 26 25.23 6.21 

Toplam 68 27.25 6.54 

 

Annelere uygulanan Sürekli Kaygı Envanteri ve Bilişsel Çarpıtma Ölçeğine ilişkin tanımlayıcı 
bilgiler Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Annelerin Sürekli Kaygı Envanteri ve Bilişsel Çarpıtma Ölçeği ile Alt Boyutlarına 
İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler (N=68) 

Ölçek Ort. SS 

Sürekli Kaygı Envanteri 50.57 7.32 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği 85.29 22.95 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Benliğin Değerlendirilmesi Boyutu 14.50 5.17 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Kendini Suçlama Boyutu 14.61 4.16 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Çaresizlik Boyutu 19.33 6.80 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Umutsuzluk Boyutu 16.76 7.75 

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Yaşamı Tehlikeli Görme Boyutu 17.64 4.93 
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Tablo 5’de Sınav Kaygısı Envanteri toplam puanı ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyete göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını anlamaya yönelik yapılan analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5. Kız ve Erkek Öğrencilerin Sınav Kaygısı ve Alt Boyutlarına Ait Toplam Puanların t test 
ile  Karşılaştırılması 

Ölçek t df p 

Sınav Kaygısı Envanteri 2.65 66 .010** 

Sınav Kaygısı Envanteri Kuruntu Boyutu 1.76 66 .083 

Sınav Kaygısı Envanteri Duyuşsal Boyut 2.04 66 .044* 

*p<.05, **p<.01 

 

Cinsiyete göre sınav kaygısının karşılaştırılmasına yönelik yapılan bağımsız gruplar t-testi 
sonucuna göre kız ve erkek öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanteri toplam puanının birbirinden 
farklılaştığı bulunmuştur (p<.05). Buna göre kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri (ort.=43.00) 
erkek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinden (ort.=36.53) daha yüksek bulunmuştur. Benzer 
şekilde kız ve erkek öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanteri Duyuşsal boyut toplam puanının 
birbirinden farklılaştığı bulunmuştur (p<.05). Buna göre kız öğrencilerin sınav kaygısı duyuşsal 
boyut düzeyleri (ort.=16.28) erkek öğrencilerin sınav kaygısı duyuşsal boyut düzeylerinden 
(ort.=14.19) daha yüksek bulunmuştur. Ancak kız ve erkek öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanteri 
Kuruntu boyutu toplam puanının birbirinden farklılaşmadığı bulunmuştur (p>.05). 

Öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri ile annelerin sürekli kaygı düzeyi ve bilişsel çarpıtmaları 
arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik Spearman Korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda Sınav Kaygısı Envanteri genel ölçek toplam puanı ile 
Bilişsel Çarpıtma Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde, orta düzeyde (r=.314, p<.05); 
Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Benliğin Değerlendirilmesi boyutu toplam puanı ile pozitif yönde, orta 
düzeyde (r=.255, p<.05); Çaresizlik (r=.268, p<.05) ve Umutsuzluk boyutu (r=.293, p<.05) ile pozitif 
yönde, zayıf düzeyde, istatiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sınav Kaygısı Envanteri 
Kuruntu Boyutu ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde, orta düzeyde 
(r=.312, p<.05), Umutsuzluk boyutu arasında pozitif yönde, orta düzeyde istatiksel olarak anlamlı 
ilişkiler saptanmıştır (r=.359, p<.05). Bu sonuca göre annelerinin genel bilişsel çarpıtmaları, 
benliği olumsuz değerlendirme, çaresizlik ve umutsuzluk  bilişsel çarpıtmaları arttıkça 
çocuklarının sınav kaygısı düzeylerinin arttığını söylemek mümkündür. Aynı zamanda 
annelerin genel bilişsel çarpıtmaları ve umutsuzluğa yönelik bilişsel çarpıtmaları arttıkça 
çocuklarının sınav kaygısına yönelik kuruntuları da artış göstermektedir. Son olarak annelerin 
Sürekli Kaygı Envanteri toplam puanı ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Kendini Suçlama boyutu 
toplam puanı arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde istatiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya 
çıkmıştır (r=.276, p<.05). Buna göre annelerin kendini suçlamaya yönelik bilişsel çarpıtmaları 
arttıkça sürekli kaygılarının da arttığını söylemek mümkündür.  

Öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri, kuruntu ve duyuşsal sınav kaygısı boyutu ile annelerin 
sürekli kaygı düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>.05). Aynı 
zamanda annelerin bilişsel çarpıtmaları ve benliğin değerlendirilmesi (olumsuz benlik algısı ve 
yetersiz benlik algısı), çaresizlik, umutsuzluk ve yaşamı (geleceği) tehlikeli görmeye ilişkin 
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bilişsel çarpıtmaları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır (p>.05).  

Tablo 6. Ölçeklerin Birbiriyle İlişkisinin Değerlendirilmesi için Yapılan Korelasyon Analizi 

    (Öğrenci    Sayı=68, Anne Sayı= 68) 

 Sürekli Kaygı 
Envanteri 

Sınav Kaygısı 
Envanteri 

Sınav Kaygısı 
Envanteri 
Kuruntu 
Boyutu 

Sınav Kaygısı 
Envanteri 
Duyuşsal 
Boyut 

r p r p r p r p 

Sürekli Kaygı 
Envanteri 

- - .113 .361 -.020 .874 .163 .183 

Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği 

.168 .171 .314** .009 .312** .010 .229 .061 

Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği Benliğin 
Değerlendirilmesi 
Boyutu 

.163 .183 .255** .036 .204 .095 .213 .081 

Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği Kendini 
Suçlama Boyutu 

.276* .023 .093 .449 .032 .794 .046 .712 

Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği Çaresizlik 
Boyutu 

.109 .378 .268* .027 .217 .076 .228 .062 

Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği Umutsuzluk 
Boyutu 

.052 .673 .293* .015 .359** .003 .217 .076 

Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği Yaşamı 
Tehlikeli Görme 
Boyutu 

.139 .259 .117 .341 .100 .419 .068 .580 

*p<.05, **p<.01 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırma, 6. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile annelerinin sürekli kaygı düzeyleri 
ve bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda sınav 
kaygısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır.  
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Elde edilen sonuçlara göre, Sınav Kaygısı Envanteri ve envanterin Duyuşsal boyut toplam puanı 
cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Kız öğrencilerin genel sınav kaygısı ve duyuşsal boyut puanı 
erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatürle uyumludur (Everson, 
Millsap ve Rodriguez, 1991; Wren ve Benson, 2004; Alyaprak, 2006; Ergene, 2011; Güler ve Çakır, 
2013; Kaçan Softa, Ulaş Karaahmetoğlu ve Çabuk, 2015). Ortaya çıkan bu sonucun nedenlerinden 
biri, öğrencilerin içinde bulundukları dönem özelliği olabilir. Daha büyük yaş gruplarıyla 
yürütülen çalışmalar bu gerekçeyi doğrular niteliktedir (Baştürk, 2007; Erözkan, 2004; Ceylan, 
2012). Farklı yaş grupları ile yapılan benzer çalışmaların bir kısmında cinsiyetler arasında sınav 
kaygısı açısından fark bulunmazken (Baştürk, 2007), bazı çalışmalarda erkek öğrencilerin sınav 
kaygısı kız öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur (Erözkan, 2004). Altıncı sınıf, bazı öğrenciler 
için ergenlik döneminin başlangıcı olmaktadır. Özellikle kızların ergenliğe erkeklerden daha 
erken girdiği bilinmektedir (Ceylan, 2012). Ergenlerin çeşitli stres ve kaygı kaynaklarının etkisi 
altında olduğu bilinmektedir. Bunların en önemlilerinden biri okul ve derslerdir (Eryılmaz, 2009). 
Dolayısıyla 6. sınıf öğrencisi kızların sınav kaygısının erkeklerden daha yüksek olması, kızların 
erkeklerden daha erken ergenliğe girmesi ve sınavları daha fazla stres yaratan bir durum olarak 
algılamaları ile açıklanabilir. 

Çalışmanın bulgularından diğeri; annelerin genel bilişsel çarpıtmaları ile benliği olumsuz 
değerlendirme, çaresizlik ve umutsuzluk boyutu  bilişsel çarpıtmaları arttıkça çocukların sınav 
kaygısı düzeylerinin artmış olduğudur. Aynı zamanda annelerin genel bilişsel çarpıtmaları ve 
umutsuzluk boyutu bilişsel çarpıtması arttıkça çocukların sınav kaygısına yönelik kuruntu 
boyutunda da artış görülmektedir. Elde edilen bu sonucun kaynaklarını anlayabilmek için 
Bilişsel Psikolojinin ve Bilişsel Davranışçı Terapinin kavramlarına başvurmak yararlı olacaktır. 

Biliş (cognition) bilinçli olmayı sağlayan sözel ya da imajinal uyaranların tamamıdır. Bu bilişlerin 
bir kısmı, düşünmeyi istediğimiz şeylerden oluşurken bir kısmı herhangi bir niyet olmaksızın 
kendiliğinden ortaya çıkar (Türkçapar, 2104). Özellikle istemsizce ortaya çıkan bu düşüncelere 
Beck (2005) “otomatik düşünceler” demiştir. Bu otomatik düşünceler olumsuz olduğunda ve 
bunlara olumsuz duygulanım eşlik ettiğinde, bunlar “olumsuz otomatik düşünceler” olarak ifade 
edilir. Beck’e göre (2005) insanların düşünce sistemi gerçekçi olmayan sistematik, etiketleme, 
yorumlama, yargılama ve uygun olmayan davranışsal kuralları içermektedir.  

Kişinin olumsuz otomatik düşüncelerin etkisiyle, işlevsel olmayan (dysfunctional) ve yanlı 
(biased) biçimde düşünerek hayatı anlamsız bulması, geleceği ümitsiz görmesi ile beliren 
olumsuz ya da hatalı inançlarını “bilişsel çarpıtma” olarak tanımlayan Beck, bunların olumsuz 
çocukluk yaşantılarına bağlı olarak geliştiğini belirtmektedir (Beck, 2005; Köroğlu, 2009). Bilişsel 
hatalar olarak da adlandırılabilen tipik bilişsel çarpıtmalar; meli, malı tarzı mükemmeliyetçi ya 
da kuralcı düşünme, öznel değerlendirmeye bağlı keyfi çıkarım, tek boyutlu değerlendirmeyi 
içeren seçici algılama (filtreleme), seçici algılama yolu ile edinilen düşüncenin farklı durumlara 
yansıtılması durumundaki aşırı genelleme, olay ve olguların neden ve sonuçları ile ilgili 
kişiselleştirme olarak sıralanmaktadır (Nas, Brugman ve Koops, 2008). 

Bireyin bu olumsuz düşünceleri kendisi, çevresi ve geleceği ile ilgili olmaktadır. Çalışmada 
kullanılan Bilişsel Çarpıtma Ölçeği beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; “benliğin 
değerlendirilmesi (olumsuz benlik algısı ve yetersiz benlik algısı), kendini suçlama, çaresizlik, 
umutsuzluk ve yaşamı (geleceği) tehlikeli görme”dir. Benlik algısı boyutu, bireylerin olumsuz ve 
düşük benlik algısı ile kendinden hoşnut olmama; kendini suçlama boyutu, olayların sonuçlarına 
ilişkin aşırı sorumluluk ve suçluluk; çaresizlik alt boyutu olayların gidişatı ve sonucu ile ilgili 
değişimin üretilebileceğine dair çabanın anlamsızlığı; umutsuzluk alt boyutu, geleceğe ilişkin 
karamsar, negatif algı ve değerlendirmeleri; yaşamı tehlikeli görme alt boyutu ise olumsuz 
deneyimlerinin olacağı ve diğer kişiler tarafından zarar görebileceğine ilişkin inançları 
karakterize etmektedir (Ağır ve Yavuzer, 2018). Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Beck’in modelinde 
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olan bilişsel çarpıtmalarla uyumludur. Ölçekteki bilişsel çarpıtmalar kişinin kendine, geleceğe ve 
çevresine yönelik çarpıtılmış inançları kapsamaktadır. Sınav kaygısının ortaya çıkmasında 
öğrencilerin bu tip bilişsel çarpıtmalarının etkili olduğu bilinmektedir (Beck ve Perkins, 2001; 
Wong, 2008). Kennedy (2012), annelerin bilişsel çarpıtmaları ile çocuklarında varolan 
psikopatoloji arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Bu bilgiler ışığında annelerin sahip olduğu 
benliği olumsuz değerlendirme, çaresizlik ve umutsuzluk yönündeki bilişsel çarpıtmalarının 
çocuklarının sınav kaygısını arttırması oldukça anlaşılırdır. Anneler, sahip oldukları bu bilişsel 
çarpıtmlarla çocuklarını etkiliyor olabilir. Annelerin olumsuz ve yetersiz benlik algıları, çaresizlik 
ve umutsuzlukları çocuklarının sınavları kaygı verici bir durum olarak görmelerine neden 
olmaktadır denilebilir.  

Kuruntu boyutu, sınav kaygısının bilişsel yönünü ölçmektedir. Duyuşsallık boyutu ise, sınav 
kaygısının, hızlı kap atışları, sinirlilik, gerginlik, terleme, sararma ve mide bulantıları gibi 
duyusal fizyolojik yönünü ölçmeyi amaçlamaktadır.  Annelerin sahip olduğu bilişsel 
çarpıtmalarla sınav kaygısının kuruntu boyutunun ilişkili çıkması bu boyutun kaygılı 
düşünceleri içermesi ile ilgili olabilir. Bilişsel çarpıtma mekanizmasının kaygının oluşmasında 
etkili olduğu bilinmektedir (Beck ve Dozois, 2011). 

Elde edilen bulgulardan bir diğeri, annelerin kendini suçlamaya yönelik bilişsel çarpıtları arttıkça 
sürekli kaygılarının da artmasıdır. Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Kendini Suçlama boyutu, olayların 
sonuçlarına ilişkin aşırı sorumluluk ve suçluluk hissetmekle ilgilidir. Ortaya çıkan 
olumsuzluklarda ve tersliklerde sürekli kendini suçlayan birinin kaygısının genellemesi olağan 
bir durumdur.  

Ancak annelerin bilişsel çarpıtları ve benliğin değerlendirilmesi (olumsuz benlik algısı ve yetersiz 
benlik algısı), çaresizlik, umutsuzluk ve yaşamı (geleceği) tehlikeli görmeye ilişkin bilişsel 
çarpıtmaları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
Aydın (2009) olumsuz otomatik düşüncelerin durumsal kaygıyı yordadığını bulmuştur. 
Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri, kuruntu ve duyuşsal sınav kaygısı boyutu ile annelerin 
sürekli kaygı düzeyleri arasında bir ilişki saptanmamıştır. Sınavlar, hayatın tamamını kapsayan 
durumlar olmadığı, dönemsel olarak ortaya çıktığı için öğrencilerin sınav kaygılarıyla annelerin 
durumluluk kaygısı ilişkili olabilir. Durumluk kaygı, bireydeki geçici duygu durumları olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tür geçici duygu durumlarının içeriğini bireyin korkuları ve öznel 
gerginlikleri oluşturmaktadır. Durumluk kaygı özgül durumlarda; bireyin içinde bulunduğu 
belli durumları tehdit edici, tehlikeli ve stres yaratan faktörler olarak algılamasının sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Sürekli kaygı ise, durumluk kaygının göreceli olarak yoğunluk ve süreklilik 
kazanmış halidir (Öner ve Le Compte, 1985). Bu bağlamda, öğrencilerin sınav kaygısının 
annelerin sürekli kaygısıyla ilişkli olmamasının nedeni sınav kaygısının, annelerin durumluluk 
kaygısıyla ilişkili bir durum olması şeklinde yorumlanabilir. Verilerin toplanması sırasında 
Durumluluk Kaygı Envanterinin kullanılmaması çalışmanın kısıtlılıklarından biri olarak 
değerlendirilebilir. Bu nedenle ileride yapılacak benzer çalışmalarda annelerin durumluluk kaygı 
düzeyleri ile çocuklarının sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi iyi olabilir.  

Çalışmanın diğer bir kısıtlılığı sadece bir devlet okulu ile çalışılabilmiş olmasıdır. Ayrıca 
öğrencilerin başarı durumları öğrenilmemiş olması  da başka bir kısıtlılık olarak görülmektedir. 
İleride benzer çalışmaların, sosyo-demografik değişkenler açısından daha dengeli bir dağılımın 
olduğu geniş örneklemlerle; farklı yaş gruplarını kapsayarak; özel ve devlet okullarını 
kıyaslamaya da olanak sağlayacak şekilde birden fazla okula ulaşılarak, babalardan da veri 
toplayarak yapılması önerilmektedir.  

Araştırmanın, annelerin sürekli kaygı ve bilişsel çarpıtmaları ile çocukların sınav kaygısı 
arasındaki ilişkileri incelemesi açısından alana katkı sağladığı düşünülmektedir. Elde edilen 
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sonuçlar göz önüne alındığında öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmelerine yardımcı olabilmek 
için annelerle çalışmanın yararlı olacağı öngörülmektedir. Özellikle okullarda yapılan ebeveyn 
eğitimlerinde, anne baba okulu çalışmalarında, bireysel psikoterapilerde bireylerin bilişsel 
çarpıtmaları ile çalışılıp olumlu düşüncelerin yerleştirilmesinin geniş etki alanları olacağı 
düşünülmektedir.  
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the existence of overreaction hypothesis for Borsa İstanbul 
in line with the behavioral finance and market efficiency hypothesis. In this context, after 
examining the market efficiency hypothesis and the theoretical background of anomalies, 
literature review is included. The existence of an overreaction anomaly was then tested for both 
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GİRİŞ 

Fama (1970) pay fiyatlarının yatırımcılar için var olan bilginin tümünü yansıttığını ve sermaye 
piyasası yatırımcısının birtakım teknikler kullanarak ortalamanın üzerinde getiri elde 
edemeyeceğini ileri sürmüştür. Literatüre etkin piyasa hipotezi olarak geçen ve sermaye 
piyasalardaki yatırımcıların bütünüyle rasyonel olduğunu varsayan bu hipotez, anomali 
kavramı ile çelişmektedir.  Yatırımcı davranışlarını rasyonel olarak varsayan klasik finans 
teorilerinin aksine davranışsal finans, yatırımcıların karar alma sürecinde “rasyonel” 
davran(a)madığını iddia etmektedir. Davranışsal Finans, piyasada gerçekleşen değişmelerle 
irrasyonel insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, ekonomik kararlar alınırken duygusal 
ve sosyal dürtülerden ne şekilde etkilenildiği konusuna yoğunlaşan ve genelde fiyatlarda 
meydana gelen değişimlerin rasyonel etmenlerden ziyade irrasyonel etmenlerin etkisinde 
olduğunu açıklayan bir yaklaşımdır. Diğer bir ifadeyle davranışsal finans özellikle hisse senedi 
piyasası aktörlerinin tam bilgiye sahip olduğu görüşüne dayanan etkin piyasalar hipotezinin 
aksine, pazarın yatırımcı davranışlarına odaklandığını ileri sürmektedir. Bundan dolayı da 
psikoloji disiplininden fazlasıyla faydalanmaktadır.  

Ampirik literatürde etkin piyasalar hipotezini reddeden ilk çalışma Shiller (1981) tarafından 
yapmış olup söz konusu çalışmada hisse senedi fiyatlarındaki oynaklığın yalnızca yeni bilgilerle 
açıklanamayacağını ileri sürülmektedir. De Bondt ve Thaler (1985) da aynı konuyu araştırdıkları 
çalışmalarında yıllık veriler ile en çok kaybettiren ve en çok kazandıran portföy sepetleri 
oluşturmuşlardır. Yaptıkları analiz sonuçlarında en çok kazandıran hisse senetlerinden meydana 
gelen portföyün gelecek yıllarda kaybettirdiğini, en çok kaybettiren hisse senetlerinden meydana 
gelen portföyün ise gelecek yıllarda kazandırdığını, diğer bir ifadeyle hisse senedi fiyatlarının 
aşırı tepki gösterebilme eğiliminde olduğunu göstermişlerdir. Çalışma sonuçlarından kısa bir 
süre sonra 1987 yılında Dow Jones’ta yaşanan %22’lik düşüş etkin piyasalar hipotezinin daha 
fazla eleştirilmesini beraberinde getirmiştir (Hardie, 1988: 25; Shostak, 1997: 38). Yatırım yapılan 
enstrümanla alakalı her türlü bilginin bu enstrümanın fiyatına yansıdığını kabul eden etkin 
piyasalar hipotezi, işlem ve bilgi maliyetlerini sıfır olarak varsaymaktadır (Grossman ve Stiglitz, 
1980:392). Fakat günümüz finans piyasalarında tüm yatırımcıların bilgiye ulaşmada bu konuda 
hizmet veren kurumlara ciddi ödemeler yaptığı göz önünde tutulduğunda, bu durumun fazla 
gerçekçi olmadı söylenebilir.  

Bu çalışmada etkin piyasalar hipotezi ve davranışsal finansın teorik çerçevesinin ardından aşırı 
tepki konusunda yapılan literatüre yer verilecektir. Ardından 2004-2018 yılları için Borsa 
İstanbul’da aşırı tepki anomalisinin varlığı, çalışmanın güvenilirliğinin artması açısından BIST 
pay senedi piyasası ve BIST endeksleri özelinde analiz edilecektir. Analizin güvenilirliği için 
ayrıca pay senetleri analizi ocak ayından, endeks analizi temmuz ayından başlatılacak ve ocak 
ayı takvim anomalisinin de etkisi anlaşılmaya çalışılacaktır.  

 

ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ 

Menkul kıymet piyasalarında alım satımı gerçekleştirilen menkul kıymet fiyatlarının var olan 
tüm bilgiyi yansıtması durumunda, gelen yeni bilgiye bir anda ya da buna yakın ve sapma 
olmaksızın tepki veriyorsa bu piyasa etkin olarak tanımlanır (Dyckman ve Morse 1986:5). Her ne 
kadar Etkin Piyasalar Hipotezi Fama (1970) tarafından tanımlanmış olsa da istatistiksel 
yöntemlere yer verdiği çalışmasıyla Bachelier’e (1964) kadar uzanmaktadır. Etkin piyasalar 
hipotezine göre menkul kıymetlerin değeri daima ulaşılabilir tam bilgileri yansıtmaktadır. 
Bundan dolayı yatırımcılar profesyonel de olsa bireysel ya da gruplar halinde aşırı kazanç 
sağlayamazlar. Bunun nedeni hisse senedi piyasasının yeni bilgiye anında ve doğru şekilde tepki 
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verebilmesidir. Fama, etkin piyasalar hipotezinde bilginin fiyatlara yansıma düzeyine göre güçlü, 
yarı güçlü ve zayıf form olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Fama, 1970: 385). Fama’ya göre etkin 
piyasa hipotezi temelini tesadüfi (rassal) yürüyüş fiyat hareketleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
etkin piyasa hipotezi söz konusu fiyat hareketlerindeki dağılımın benzer ve birbirinden bağımsız 
olduğunu iddia eden bir teoridir. Bu nedenle piyasalarda geçmişte görülen fiyat değişimleri ve 
trendlerinin gelecekte meydana gelecek fiyat hareketlerinin tahmininde kullanılamayacağını 
savunur (Altunöz, 2016:1620). Literatürde rassal yürüyüş terimi ilk defa Kendall’da (1953) 
karşımıza çıkmaktadır. Kendall (1953) çalışmasında 22 hisse senedi ve emtia fiyatlarına ait 
verilerle yaptığı ampirik çalışmada fiyat serilerinin birinden diğerine geçerken rassal biçimde 
hareket ettiğini ve fiyat değişimleri arasında sıfıra yakın ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Çalışmadan çıkan sonuca göre hisse senetleri öngörülmesi olanaksız ve rassal bir yol 
izlemektedir. Rassal yürüyüş hipotezi matematiksel olarak eşitlik (1) deki gibi ifade edilmektedir 
(Önalan, 2004:30-32). 

𝑙𝑛𝑆$ = 𝑙𝑛𝑆$&' + 𝜇 + 𝛾$                                                                                                     (1)  

Eşitlik (1) de 𝑆$ , t zaman diliminde hissedarlara verilen kâr payı ve fiyatın toplamını  

𝜇 = 𝐸 ,ln	( 12
1234

)6  ise beklenen devamlı bileşik getiriyi ifade etmektedir.  𝛾$ 1 dönem gecikmeli 

periyottan t periyoduna kadar ulaşan ve hisse senedi fiyatında meydana gelen tesadüfi değişimi 
ifade etmektedir.	𝛾$ nin seri korelasyonda olup olmamasına göre hisse senetlerinin fiyatlarının 
tesadüfi olup olmadığına karar verilir.                                                                                  

 

ANOMALİLER VE AŞIRI TEPKİ ANOMALİSİNİN TEORİK ALTYAPISI  

Etkin Piyasa hipotezi, yatırımcıların getiri ve risk bağlamında herhangi bir getiri düzeyinde en 
düşük opsiyonu seçerken herhangi bir risk düzeyinde en yüksek getirili seçeneği tercih 
edeceklerini ve bu mantıkla portföylerini oluşturduklarını varsaymaktadır. Söz konusu 
varsayımda yatırımcılar aynı zaman ufkuna sahiptirler. Diğer bir varsayım ise yatırımcıların 
yatırım yaparken devamlı rasyonel davrandığı ve tüm yatırımcıların yatırım sürelerinin aynı 
olduğu şeklindedir. Bu varsayımlar altında etkin piyasa hipotezi, yatırımcıların insani taraflarını 
göz ardı etmektedir. Halbuki yatırımcılar farklı risk algılama özelliğine sahip olmaları, kişilik 
yapılarının bir yansıması olarak riskten kaçan ya da riski seven insanlar olup olmadıkları, farklı 
sosyo-kültürel ortamlardan gelmeleri, sahip oldukları yaşam standartları ve finansal okur 
yazarlık seviyeleri gibi unsurların etkileriyle farklı davranışlar sergileyebilmektedirler. İnsana 
özgü davranış kalıpları etkin piyasa durumunu bozarak pazarın ortalama getirisinin üstünde 
getiri kazanmaya neden olan literatürde anomali olarak bilinen ve matematiksel modellerle 
açıklanması olası olmayan bir takım mevsimsel ya da takvimsel etkilerin ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır (Tunçel, 2013:115).  

Anomali durumunun var olması sadece yatırımcıların piyasa üstü getiri sağlaması anlamı 
taşımamaktadır. Aynı zamanda yüksek getiri sağlamak hedefiyle anomalileri takip eden 
yatırımcılar söz konusu yatırım stratejilerinden dolayı daha büyük zararlarla yüz yüze 
kalabilmektedirler. Dimson ve Marsh (1998) bu durumu “bir işin ters gitme ihtimali varsa, 
mutlaka gidecektir” şeklinde bilinen Murphy’nin yasasına benzemektedirler. 

De Bondt ve Thaler (1985, 1987,1990) yaptıkları ilk iki çalışmada yatırım yapan kişilerin tecrübe 
sahibi olmamalarından dolayı yeni haberlere eskilerinden daha fazla önem verdikleri sonucuna 
ulaşmışlardır. Son yaptıkları çalışmada ise analizi biraz daha derinleştirerek yalnızca tecrübesiz 
yatırımcıların değil profesyonel yatırımcıların da yeni bilgiye eski bilgiden daha çok değer 
verdiklerini ifade edilmişlerdir (Erdoğan ve Elmas, 2010: 286). Böylece yatırımcılar elde ettikleri 
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yeni haberlere normal üzeri tepki göstermektedirler.  Bu normal üstü tepki ya iyimserlik ya da 
kötümserlik yönünde olmaktadır. Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak fiyatlar olması gereken 
değerinden ya çok düşmekte ya da çok yükselmektedir. Aşırı fiyat düşüşü ya da yükselişi sonraki 
dönemlerde ters yönlü hareket edilerek düzeltilmektedir. Uzun vadede aşırı tepki anomalisi iyi 
haberlere sahip senetlerin, aşırı değer kazanmasına sebep olmakta, takip eden yıllarda ise 
ortalama getirinin düşmesine yol Konuyla ilgili ilk ampirik açıklamalar Beaver ve Landsman 
(1981)’ın çalışmalarına dayanmaktadır. Literatürde genelde De Bondt ve Thaler (1985) tarafından 
önerilen kümülatif anormal getiri (Cumulated Abnormal Returns, CAR) ve elde tutma anormal 
getirileri (Buy and Hold Abnormal Returns BHAR) tercih edilmektedir. Çalışmada kullanılacak 
olan CAR’ a ulaşmak için De Bondt ve Thaler (1985)’ın aşağıdaki eşitliklerinden 
yararlanılmaktadır. 

𝐴𝑅9,$ = 𝑅9,$ − 𝐸<𝑅9,$; 𝑋$?                                                                              (2)  

𝐶𝐴𝑅𝑇$,$BCİ = ∑𝑘 𝐴𝑅9,$BC                                                                              (3)  

Eşitlik (3) de k'nın sabitlenmesi durumunda; CAR'ın varyansını hesaplayabiliriz. Sonrasında 
belirli koşullar altında eşitlik (4) e ulaşabiliriz (De Bondt ve Thaler, 1985:565). 

𝐶𝐴𝑅$,$BGİ ~𝑁(0)𝜎9,$BCL                                                                                 (4)  

Bazı durumlarda sadece birkaç kategoriye bakılmaktadır (j = 1, ., J) (ilk defa halka arz ve halka 
arz edilmeyen şirket gibi). Her kategoride N1,…, NJ firması olduğunu varsayalım. Her bir 
kategori için CAR değeri eşitlik (5) deki gibi gösterilebilecektir. 

𝐶𝐴𝑅$,$BG
MNNNNNNNNNNN = '

OP
∑ 𝐶𝐴𝑅$,$BCQOP
QR'                                                                        (5) 

Çalışmada orijinal modele sadık kalınmak suretiyle oluşturulacak model Borsa İstanbul için 
geliştirilerek aşırı tepki anomalisinin varlığı araştırılacaktır. 

 

LİTERATÜR 

Anomaliler ile ilgili literatüre bakıldığında başta Fama olmak üzere araştırmacıların bir kısmı 
anomalilerin şans eseri meydana geldiğini kabul etmekte olup etkin piyasa hipotezi için herhangi 
bir tehdit oluşturmadığı düşüncesindedirler. Fama (1998) finansal piyasalarda şans eseri 
meydana gelen anomalilerin yine metodolojideki şanslarla ortadan kalkacağını iddia etmektedir. 
Bununla birlikte De Bont, Thaler ve Schleifer gibi isimler anomalilerin kaynağının yatırımcıların 
irrasyonel davranışlarının sonucu olarak görmektedir (Rodriguez, 2002: 2). Literatürde birçok 
çalışmadla yatırımcıların bazı irrasyonel davranışları devamlı olarak yineledikleri, böylece bazı 
anomalilerin hisse senedi piyasasında devamlı bir şekilde izlenebildiği ortaya konulmuştur. Aşırı 
tepki anomalisi ile ilgili yerli ve yabancı literatür incelendiğinde ilk çalışmaların Bondt ve Thaler 
(1985) a dayandığı görülmektedir. Söz konusu çalışmada 1926-1982 yılları arasında geniş bir 
dönem için New York Borsasında ani gelişen haberlere yatırımcıların verdikleri tepkiler 
incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda 36 ayı kapsayan portföy formasyon döneminden sonra 
kaybeden pay senetlerinin yaklaşık %25 oranında, kazanan pay senetlerinden daha fazla kazanç 
sağladığını tespit etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle aşırı tepki hipotezi söz konusu çalışma için 
geçerli kılınmıştır. Kryzanowski ve Zhang (1992) Toronto borsası için yaptıkları çalışmalarda aşırı 
tepki hipotezine ters sonuçlar elde etmişlerdir. Durukan (2004), o dönemki ismiyle İMKB’de 
1988-2003 yıllarını kapsayan analizinde aşırı tepki anomalisini önemli ölçüde var olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Sevim, Yıldız ve Akkoç (2006) çalışmalarında 1988-2002 yılları için o 
dönemki ismiyle İstanbul menkul Kıymetler Borsası’nda aşırı tepki varlığını analiz etmişlerdir. 
Çalışma sonucuna göre kazandıran portföy piyasanın altında %50,57 oranında daha az getiri 
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sağlarken, kaybettiren portföy piyasanın üzerinde %66,11 daha fazla getiri sağlamıştır. Bu sonuca 
göre İMKB’de aşırı tepkinin varlığı ve etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı anlaşılmıştır. 
Barak (2008), 1992-2004 yılları arasında o dönemki ismi ile İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda aşırı tepki anomalisinin varlığını kaybettiren ve kazanan portföyler özelinde 
incelemiştir. Çalışma sonucunda önceleri kazandıran portföylerin takip eden dönemde daha az 
kazandırdığını ya da kaybettirdiğini, önceleri kaybettiren portföylerin ise takip eden dönemde 
kazandırdığı bulgusuna ulaşmıştır. Çalışma sonucunda anomalinin varlığına ulaşılmıştır. Lobe 
ve Rieks (2011) Alman Borsası için aşırı tepki anomalisini araştırdıkları çalışmalarında Alman 
borsasında oldukça güçlü bir aşırı tepkinin varlığına ulaşmışlardır. Ayrıca çalışma sonucuna göre 
normalüstü getirilerin zamanla zayıflamamaktadır. Dizdarlar ve Can (2017) çalışmalarında 2003-
2016 yılları için aşırı tepki anomalisinin varlığını Borsa İstanbul için beşer yıllık, üçer yıllık ve 
birer yıllık portföyler üzerinde test etmişlerdir.  Çalıma sonucunda incelenen dönem için aşırı 
tepki anomalisinin varlığına ulaşılamamıştır. Gemici ve Cihangir (2018) Borsa İstanbul için 2007-
2017 yılları arasında aşırı tepki anomalisini test ettikleri çalışmalarında düzenli olarak devam 
eden 271 işletme analize dahil etmişlerdir. Analizde bir yıllık dönemlerle kaybettiren ve 
kazandıran portföylerin bir sonraki yıldaki getiri performansını incelemişlerdir. Çalışma 
sonucunda yatırımcıların kaybedenleri satın alarak, kazananlardan oluşan portföyleri elden 
çıkararak ortalamanın üzerinde bir getiri elde ettiğini belirtmişlerdir.  

 

AŞIRI TEPKİ ANOMALİSİNİN ANALİZİ  

Çalışmanın bu kısmında BIST’de işlem gören hisse senetleri piyasasında aşırı tepki 
anomalisinin varlığı test edilecektir 

Borsa İstanbul’da Aşırı Tepki Anomalisinin İşlem Gören Hisse Senetleri Yönünden 
İncelenmesi 

BIST’de işlem gören hisse senetleri piyasasında aşırı tepki anomalisinin varlığının test edilmesi 
amacıyla 2004-2018 yılları için BIST’e kote olan ve düzenli olarak işlem gören 70 adet işletmeye 
ait hisse senedi kullanılmıştır. Söz konusu hisse senetlerinin günlük ve aylık kapanış fiyatları 
BİST 100 verilerinden ve kamuya aydınlatma platformunca paylaşılan haberlerden elde 
edilmiştir. Bu bağlamda üç temel hipotez oluşturularak hipotezler test edilmiştir.  

Hipotez 1: Hisse senetlerinde oluşan fiyatlar negatif oto korelasyon gösterirler ve uzun dönemde 
regresyon davranışına uygun bir trendde hareket etmezler 

Hipotez 2: Yatırımcılar kazananları elden çıkarma ve kaybedenleri satın alma şeklinde ters yönlü 
yatırım stratejisi ile ortalamadan daha fazla getiri sağlarlar 

Hipotez 3: Dört yıllık dönemde hisse senedi fiyatları negatif oto korelasyon eğilimindedir. Yani 
geçmiş son dört yılda en çok kaybettiren (kazandıran) hisse senetlerinin oluşturduğu portföy 
takip eden dört yıllık periyodda öteki hisse senetlerine nazaran daha az kazandırır (kaybettirir).  

Ekonometrik analizde güvenilirliğin sağlanması açısından analize dahil edilen tüm hisse 
senetlerinin hem günlük hem de aylık fiyatları kâr payı ödemeleri ve bedelli ve bedelsiz sermaye 
artırımları göz önünde tutularak düzeltilmiş ve fiyatlar analize hazır hale getirilmiştir. Ardından 
analize dahil olan tüm hisse senetleri için anormal getiriler hesaplanmıştır. Aşırı reaksiyon 
anomalisi için aylık veriler ile 10 farklı portföy oluşturulmuş olup bu portföyler dörder yıllık ve 
%10 dilimler formunda ayarlanmıştır. Böylelikle Kazanan-Kaybeden portföy meydana getirilmiş, 
(10 portföy) en çok kazandıran 1. portföy ile en çok kaybettiren 10. portföylerin, izleyen dört 
yıldaki getirileri hesaplanmış ve test edilmiştir. 
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Anormal Getiri 

Barak’a göre (2008), Borsa İstanbul hisse senedi piyasası için normal üzeri getiri, yatırımcıların 
normalde elde etmesi gereken getiriden daha fazla getiri elde ettiği getiri durumudur. Analizde 
Bondt ve Thaler’in (1985) tarafından geliştirilen kümülatif anormal getiri (Cumulative abnormal 
return, CAR) modeli vasıtasıyla ölçülecektir. CAR modelinde anormal getiri, endeks getirisinin 
üzerinde getiri elde etme durumunu ifade etmektedir.  CAR modelinin ortalaması ise ACAR 
(Avarage Cumulative abnormal return) olarak ifade edilmektedir.  Söz konusu modelde hisse 
senedi (i)’nin endeks’e (𝑚) göre (𝑡) günündeki anormal getirisi 𝐴𝑅9$ hisse senedinin getirisi 𝑟9$ ile 
endeks getirisi 𝑟V$ arasındaki fark olarak modellenmiştir. Denklem (6) da anormal getiri: 

𝐴𝑅9$ = 𝑟9$ − 𝑟V$                                                                                                                                       (6)  

olarak ifade edilmektedir.  Denklem (1) veri iken (n) tane hisse senedi ile oluşturulan portföyün 
endekse göre (t) gün için ortalama anormal getirisi 𝐴𝑅$ olması durumunda ise, hisse senetlerinin 
endekse göre (t) günündeki anormal getirilerinin 𝐴𝑅9$	eşit ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. Bu 
durum denklem (7) de izlenebilmektedir. 

𝐴𝑅$ = 1/𝑛(𝑖 ∑ 𝑎𝑟9,$)Q
9R'                                                                                                                        (7)              

Oluşturulan portföyün endeks baz alındığında birikimli olarak ortalama anormal getirisi 𝐶𝐴𝑅[,\ 
portföyün 𝑞	𝑑𝑎𝑛	𝑠	𝑦𝑒	𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟	ortalama anormal getirilerin (𝐴𝑅$) birikenidir. Bu durum denklem 
(8) de izlenebilmektedir.  

𝐶𝐴𝑅[,\ = ∑ 𝐴𝑅$\
9R[                                                                                                    (8) 

Formasyon dönemlerinde hisse senetlerinin biriken anormal getirileri (CAR) büyüklükleri 
bakımından sıralanmaktadır. En fazla getiri sağlayan 10 hisse senedinden kazandıran portföy 
sepeti (W) ve en fazla kaybettiren 10 hisse senedinden kaybettiren portföyü (L) oluşturularak 
eşitlik (9) yardımıyla analize konu olan portföylerin test dönemi performansları incelenmektedir.  

 
𝐶𝐴𝑅b,c,$ = ∑ [1/𝑁]c

cR' ∑ 𝐴𝑅9,$O
9R'                                                                        (9) 

 

Eşitlik (9) p, kazanan (W) ve kaybeden (L) portföyünü, z, portföy oluşturma dönemini ve N de 
portföydeki hisse senedi sayısını ifade etmektedir.  

 
𝐴𝐶𝐴𝑅b,$ =

∑ fghi,j,2j
jk4

l
                                                                                           (10)                            

 

Yapılan analizlerin ardından 𝐴𝐶𝐴𝑅m,$ < 0	𝑣𝑒	𝐴𝐶𝐴𝑅p,$ > 0 durumunda analizde aşırı tepki 
hipotezi desteklenmiş olacaktır.  

Takip eden adımda her bir t periyodu için (aylık) endeksin oransal getirisi 𝑅V,$ hesaplanmıştır. 
Ayrıca aşırı tepki analizinin sağlıklı olarak analizi için aşırı tepki ve trend dönüşleri ölçülmelidir. 

 

Aşırı Tepki ve Trend Dönüşleri 

Borsa İstanbul’da aşırı tepki anomalisini ölçmek üzere analize konu olan yıllar için dörder yıllık 
kazandıran /kaybettiren portföyleri aylık verilerle belirlenmiştir. Portföyler oluşturulurken Barak 
(2008) çalışması referans alınmıştır. Portföyler her ayrı dört yıl için 70 adet işletmeden en çok 
kazandırandan işletmeden başlayarak yedişerli ve 10 ayrı portföy sepeti şeklinde meydana 
getirilmiş ve normal üstü getiriler hesaplanmıştır. Meydana getirilen portföylerden en çok 
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kazandırandan en aza sıralama yapmak amacıyla ilk portföy birinci portföy (ilk %10’luk dilim), 
ikinci portföy (ikinci %10’luk dilim), 9. portföy (dokuzuncu %10’luk dilim-en çok kaybettiren 
ikinci %10’luk dilim) ve 10. portföyü (en az kazandıran ya da en çok kaybettiren son yedi hisse 
senedi) oluşturan işletmelere ait hisse senetlerinin ardından gelen dört yıl için (test dönemi) 
normal üstü getirileri hesaplanarak bu portföylerin performansları gözlenmiştir. 

Kaybettiren/kazanan sepeti oluşturulurken normal üstü getirilerden faydalanılarak her bir hisse 
senedi için dörder yıllık normal üstü getirileri her bir aşama için hesaplanmıştır. İlk aşamada her 
bir hisse senedi için düzeltmeye gidilmiş aylık kapanış fiyatları kullanılmış ve her t periyodu için 
i hisse senedinin oransal getirisi hesaplanmıştır.  Bu durum denklem (11) de izlenebilmektedir. 
 𝑅9$ = 𝐻𝐺9$ = (𝐻𝐹9$ − 𝐻𝐹9$&')/𝐻𝐹9$&'                                                                 (11)                 

Bir sonraki adımda her bir t döneminde aylık endeksin oransal getirisi (Rm,t) hesaplanmıştır 

 
Tablo 1: Kaybettiren (En Düşük Son %10) Portföylerin Birikimli Anormal Getirileri ve Ortalama 
Birikimli Anormal Getirileri 

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑶𝒍𝒖ş𝒕𝒖𝒓𝒎𝒂 
	𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒊  

𝑻𝒆𝒔𝒕 
𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒊  

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒏 
	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳)

  
𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝚤𝒍𝒂𝒏	 
𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü(𝑾)   𝑳 −𝑾	(𝑨𝒓𝒃𝒊𝒕𝒓𝒂𝒋) 

𝑪𝑨𝑹𝒑 
 	
𝑨𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕 𝑪𝑨𝑹𝒑 

 	
𝑨𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕 

 
𝑪𝑨𝑹𝒑(𝑳) −
𝑪𝑨𝑹𝒑(𝑾) 

 
𝐴𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕(𝑳) −
𝑨𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕(𝑾) 

Ocak 2004-Aralık 
2008 

Ocak 2008-
Aralık 2012 3,11 0,071 3,82 0,091 -0,71 -0,02 

Ocak 2005-Aralık 
2009 

Ocak 2009-
Aralık 2013 -7,51 0,123 4,91 0,078 -12,42 0,045 

Ocak 2006-Aralık 
2010 

Ocak 2010-
Aralık 2014 -4,87 0,011 2,00 0,099 -6,87 -0,088 

Ocak 2007-Aralık 
2011 

Ocak 2011-
Aralık 2015 -4,16 0,045 3,19 0,071 -7,35 -0,026 

Ocak 2008-Aralık 
2012 

Ocak 2012-
Aralık 2016 8,01 0,181 4,89 0,012 3,12 0,169 

Ocak 2009-Aralık 
2013 

Ocak 2013-
Aralık 2017 7,45 0,483 1,10 0,088 6,35 0,395 

Ocak 2010-Aralık 
2014 

Ocak 2014-
Aralık 2018 

10,2
2 0,151 1,00 0,028 -11,22 0,123 

 ACAR -1,17 0,152 2,98 0,066 -4,15 0,086 
 

Tablo 1 de elde edilen sonuçlara göre oluşturulan 7 dönem için kaybeden hisse senetlerinin 
meydana getirdiği kaybeden portföy sepeti takip eden 4 yıllık periyotta kazanan hisse 
senetlerinden meydana gelen kazanan portföy sepetinden daha yüksek getiri sağlamıştır. Bunun 
anlamı aşırı tepki anomalisi olarak adlandırılan kaybeden portföy sepetinin satın alınıp kazanan 
portföy sepetinin satılması olarak meydana getirilecek zıtlık tercihi ile piyasanın üzerinde getiri 
sağlanmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kaybettirenler portföyünde sadece 2011 ve 
2013 yılında ters yönlü bir ilişki gözlemlenememiştir. Bu bağlamda meydana getirilen 
portföylerden elde edilen ortalama birikimli anormal getiriler (ACAR) formasyon döneminde-
%1,17 negatif bir ortalama birikimli anormal getiri sağlarken, test döneminde %0.086 oranında 
pozitif bir ortalama birikimli anormal getiri sağlamıştır.  
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Tablo 2 de dört yıllık portföy sepetleri %10 dan %20 ye yükseltilmiş olup söz konusu portföylerin 
takip eden dört yıllık test dönemi dönemdeki performansları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre ilk dört yıl süresince kaybeden portföylerin ortalama getirileri (ACARL=%20) ve kazanan 
portföylerinin test dönemindeki ortalama getirilerinden ACAR w=%8 dir. Bu sonuçlar Borsa 
İstanbul’da aşırı reaksiyon anomalisinin varlığını göstermekte olup yatırımcılar, uzun dönemde, 
kazanan kaybeden portföy yöntemleri ile piyasanın üzerinde getiri sağlayabilirler. 

Tablo 2: Yedi Farklı Portföy İçin, Dört Yıl Süresine En Fazla Kazandıran %20 ve En Fazla Kaybettiren %20 
Portföyünün Bir Sonraki Beş Yıldaki Biriken Anormal Getirisi ve Ortalama Biriken Anormal Getirisi 

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑶𝒍𝒖ş𝒕𝒖𝒓𝒎𝒂 
	𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒊  

𝑻𝒆𝒔𝒕 
	𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒊  

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒏 
	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳)  

𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝚤𝒍𝒂𝒏	 
𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü(𝑾)   𝑳 −𝑾 (Arbitraj)  

𝑪𝑨𝑹𝒑 
 	
𝑨𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕 𝑪𝑨𝑹𝒑 

 	
𝑨𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕 

 
𝑪𝑨𝑹𝒑(𝑳) −
𝑪𝑨𝑹𝒑(𝑾) 

 
𝐴𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕(𝑳) −
𝑨𝑪𝑨𝑹𝒑,𝒕(𝑾) 

Ocak 2004-Aralık 
2008 

Ocak 2008-
Aralık 2012 7,67 0,12 3,11 0,09 4,56 0,03 

Ocak 2005-Aralık 
2009 

Ocak 2009-
Aralık 2013 14,80 0,24 9,78 0,19 5,02 0,05 

Ocak 2006-Aralık 
2010 

Ocak 2010-
Aralık 2014 10,17 0,18 2,44 0,04 7,73 0,14 

Ocak 2007-Aralık 
2011 

Ocak 2011-
Aralık 2015 12,89 0,23 2,89 0,01 10 0,22 

Ocak 2008-Aralık 
2012 

Ocak 2012-
Aralık 2016 10,09 0,25 1,67 0,08 8,42 0,17 

Ocak 2009-Aralık 
2013 

Ocak 2013-
Aralık 2017 11,32 0,19 3,90 0,11 7,42 0,08 

Ocak 2010-Aralık 
2014 

Ocak 2014-
Aralık 2018 7,43 0,22 1,57 0,09 5,86 0,13 

 ACAR 10,62 0,20 3,62 0,08 7,00 0,11 
 

Borsa İstanbul’da Aşırı Tepki Anomalisinin Endeks Yönünden İncelenmesi 

Hisse bazında Borsa İstanbul’da aşırı tepki varlığına ulaşılmasının ardından endeks yönünden 
de aynı durum analiz edilecektir. Çalışmanın örneklemi olarak BİST 100, BİST 50, BIST 30 ve BIST 
Sınai endekslerde 2004-2018 yılları için kesintisiz işlem gören hisse senetleri seçilmiştir. Bu 
bağlamda seçilen hisse senetlerinin aylık getirileri düzeltilmiş olarak ( 𝑅9,$) Borsa İstanbul’dan 
elde edilmiştir. DeBondt ve Thaler’in (1985) kullandığı yöntem çalışmaya uyarlanmış olup pazar 
getirisi (R m, t)’nin değerinin belirlenmesinde analize dahil edilecek hisse senedi getirilerinin o 
dönemdeki ortalamaları alınmıştır. İlk portföy oluşturma dönemi Temmuz 2004’den başlatılmış 
olup Haziran 2005’de sona erdirilmiştir. Bir yıllık süre zarfında bireysel hisse senedi 
performansları ölçülmüş olup kazandıran ve kaybettiren portföyler oluşturulmuştur. 
Kazandıran portföyü en çok kazandıran ilk 10 hisse senedi ile ve kaybettiren portföyü en çok 
kaybettiren 10 hisse senedi ile oluşturulmuştur. Bir önceki hisse senedi analizinde ocak ayından 
başlatılan dönemleri endeks analizinde temmuzdan başlatılacak olup ocak ayı anomalisinin 
ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Böylece her iki analiz karşılaştırılırken ocak ayı anomalisi 
de izlenebilmiş olacaktır. Eşitlik (9) ve eşitlik (10), her bir analize dahil olan BIST 100, BIST 50, 
BIST 30 VE BIST Sınai endekslerine ayrı ayrı uygulanmıştır. Elde edilen BİST 20 endeks dışında 
tümünde test dönemi aylık ortalama biriken getiri oranı ile portföy formasyon aylık ortalama 
biriken getiri oranı ters yönlü olmuştur. Diğer bir ifadeyle BİST 30 endeksi haricinde analize konu 
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olan endeksler aşırı tepki hipotezinin 𝐴𝐶𝐴𝑅m,$ < 0, 𝐴𝐶𝐴𝑅p,$ > 0	𝑣𝑒	(𝐴𝐶𝐴𝑅p,$ − 𝐴𝐶𝐴𝑅m,$) > 0 
şartlarını karşılamaktadır. 2004-2018 için ulaşılan bu sonuçlar tablolarda izlenebilmektedir.  

Tablo 3’deki sonuçlara göre formasyon döneminde portföy %6,6 oranında ortalama biriken 
getiriye sahip olan kaybeden portföyleri, test döneminde ortalama %1,11 oranında bir getiri elde 
etmişlerdir. Ayrıca formasyon dönemine bakılacak olursa aylık ortalama %-5,75 getirisi olan 
kazandıranlar portföyünün takip eden dönemde getirisinin-%0.18 olduğu da görülebilmektedir.  
 
Tablo 3: BIST 100 Endeksinde 13 Farklı Portföyde Bir Yıl Süresince En Çok Kaybettiren ve En Çok 
Kazandıran Portföy Sepetlerinin İzleyen Yıldaki Biriken ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 

İncelenen 
Dönem 

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑳)  𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑾)  
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

   
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

  

𝑪𝑨𝑹𝒑  ACAR p,t 
 	
𝑪𝑨𝑹𝒑 

 ACAR 
p,t 

 	
𝑪𝑨𝑹𝒑 

 ACAR 
p,t 

 	
𝑪𝑨𝑹𝒑 

ACA
R p,t  

Temmuz 2004-
Haziran 2006 -100,20 -7,98 99,91 10,11 88,17 8,10 -36,18 -2,88 
Temmuz 2005-
Haziran 2007 -96,80 -7,85 24,17 1,56 160.18 12,11 7,90 0,66 
Temmuz 2006-
Haziran 2008 -65,18 -7,60 29,80 2,66 80,18 5,80 -15,19 -1,49 
Temmuz 2007-
Haziran 2009 -44,15 -4,19 20,20 1,80 90,17 6,87 5,23 0,30 
Temmuz 2008-
Haziran 2010 -54,16 -7,10 18,90 1,77 70,19 6,66 -16,18 -1,58 
Temmuz 2009-
Haziran 2011 -59,09 -3,89 -16,19 -1,60 61,17 5,90 11,17 0,96 
Temmuz 2010-
Haziran 2012 -49,16 -4,18 -10,18 -0,80 70,15 6,08 -6,67 -0,49 
Temmuz 2011-
Haziran 2013 -54,17 -4,70 -7,90 0,78 75,10 4,99 -3,90 -0,35 
Temmuz 2012-
Haziran 2014 -55,17 -4,77 -24.17 -1,80 50,16 5,35 9,09 0,80 
Temmuz 2013-
Haziran 2015 -50,10 -5,34 11,19 2,12 65,18 6,11 10,11 2,01 
Temmuz 2014-
Haziran 2016 -66,78 -5,88 -9,70 -1,99 77,16 5,29 -9,99 -1,17 
Temmuz 2015-
Haziran 2017 -61,43 -3,36 18,54 -2,14 59,19 4,44 -8,19 1,99 
Temmuz 2016-
Haziran 2018 -68.99 -3,88 30.08 1,99 55.20 3,80 9,11 -1,10 

ACAR -63,49 -6,6 14,20 1,11 77,09 5,75 -3,6 -0,18 

 

Tablo 4 sonuçlarına göre herhangi bir yatırımcı formasyon dönemlerinde (birer yıllık) en fazla 
kaybettiren hisse senetlerinden meydana gelen kaybeden portföyü tercih etmişse ortalama olarak 
aylık %1,12 oranında normal üstü getiri elde edebilmiştir. Benzer mantıkla kazandıran 
portföydeki anormal aylık getiri bütün portföyler için ortalama-%0,46 dır. O halde kaybeden 
portföyü kazandırana göre piyasa üzeri getiri sağlamıştır. Ayrıca kazandıran portföyü %1,58 
getirisi sağlamıştır. Sonuç olarak BIST 100 endeksinde bir yatırımcı kaybedenleri satın alıp 
kazananları elden çıkararak izleyeceği bir zıtlık stratejisiyle ortalamanın çok üzerinde getiri elde 
edebilecektir. BIST 100 endeksinde aşırı tepki anomalisi doğrulanmıştır. 
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Tablo 4: BIST 100 Endeksinde Bir Yıl Süresince En Fazla Kazandıran ve Kaybettiren Portföy Sepetlerinin Bir 
Sonraki Yıldaki Biriken Anormal Getirileri ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 
  𝑩İ𝑺𝑻	𝟏𝟎𝟎 𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳) 𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑾) 𝑳 −𝑾 (Arbitraj) 

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑻𝒆𝒔𝒕 𝑪𝑨𝑹	𝑳 𝑨𝑪𝑨𝑹	𝑳, 𝒕 CAR w ACAR w,t 
CAR L-
CARW 

ACAR 
L,t – 

ACAR 
W,t 

Tem 2004-
Haz2005 

Tem 2005-
Haz 2006 118,11 8,18 -33,11 -3,09 151,22 11,27 

Tem 2005-Haz 
2006 

Tem 2006-
Haz2007 18,11 1,55 5,99 0,60 12,12 0,95 

Tem 2006-Haz 
2007 

Tem 2007-
Haz 2008 30,11 2,71 -16,32 1,44 46,3 1,27 

Tem 2007-Haz 
2008 

Tem 2008-
Haz 2009 17,16 1,66 9,65 0,34 7,51 1,32 

Tem 2008-Haz 
2009 

Tem 2009-
Haz 2010 18,18 1,66 -5,88 -1,70 24,06 3,36 

Tem 2009-Haz 
2010 

Tem 2010-
Haz 2011 -17,16 -1,45 -4,40 0,99 -12,76 -2,44 

Tem 2010-Haz 
2011 

Tem 2011-
Haz 2012 -8,78 -0,77 8,90 -0,56 -17,68 -0,21 

Tem 2011-Haz 
2012 

Tem 2012-
Haz 2013 8,88 0.94 6,12 -0,33 2,76 1,27 

Tem 2012-Haz 
2013 

Tem 2013-
Haz 2014 -20,11 -2,01 -4,11 0,70 -16 -2,71 

Tem 2013-Haz 
2014 

Tem 2014-
Haz 2015 15,16 2,14 3,12 1,02 12,04 1,12 

Tem 2014-Haz 
2015 

Tem 2015-
Haz 2016 -7,15 -1,15 -1,14 -1,66 -6,01 0,51 

Tem 2015-Haz 
2016 

Tem 2016-
Haz 2017 14,11 2,16 -1,45 2.09 15,56 0,07 

Tem 2016-Haz 
2017 

Tem 2017-
Haz 2018 -6,16 -1,00 2,40 -3,57 -8,56 2,57 

 ACAR 13,88 1,12 -3,32 -0,46 17,2 1,58 

 

Tablo 5 sonuçlarına göre formasyon döneminde portföye göre portföy formasyon döneminde 
aylık -%5.13’lük ortalama biriken getiri elde eden kaybeden portföyleri, test döneminde ortalama 
%1,05 oranında bir getiri sağlamıştır. Aynı veriler ile formasyon döneminde kazanan portföyü 
%5,66 iken test döneminde-%0.30 dur.  
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Tablo 5: BIST 50 Endeksinde 13 Farklı Portföyde Bir Yıl Süresince En Çok Kaybettiren ve En Çok Kazandıran 
Portföy Sepetlerinin İzleyen Yıldaki Biriken ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 

İncelenen 
Dönem 

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑳)  𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑾)  
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

   
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

  

𝐶𝐴𝑅𝑝  ACAR p,t 
 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

Temmuz 2004-
Haziran 2006 -50,20 -7,70 80,88 9,11 80,17 8,10 

-
30,18 -2,95 

Temmuz 2005-
Haziran 2007 -77,80 -6,85 24,17 1,46 130,09 11,11 5,80 0,75 
Temmuz 2006-
Haziran 2008 -65,11 -6,99 29,80 2,80 77,18 5,34 

-
19,19 -1,60 

Temmuz 2007-
Haziran 2009 -50,15 -2,19 20,20 2,65 88,17 5,87 6,29 0,30 
Temmuz 2008-
Haziran 2010 -54,18 -7,88 18,90 1,67 70,79 3,66 

-
16,78 -1,58 

Temmuz 2009-
Haziran 2011 -59,09 -4,89 -16,19 -1,61 61,71 5,90 14,47 1,56 
Temmuz 2010-
Haziran 2012 -56,56 -3,18 -10,18 -0,80 67,15 6,08 -6,67 -0,47 
Temmuz 2011-
Haziran 2013 -76,17 -4,57 -7,90 0,78 77,90 4,88 -3,90 -0,35 
Temmuz 2012-
Haziran 2014 -75,17 -3,77 -22,17 -1,80 48,16 4,35 8,09 0,40 
Temmuz 2013-
Haziran 2015 -40,10 -5,70 10,19 2,18 59,18 6,27 8,11 1,01 
Temmuz 2014-
Haziran 2016 -41,89 -5,80 -9,70 -1,90 76,16 4,67 -9,99 -1,90 
Temmuz 2015-
Haziran 2017 -36,44 -4,36 16,99 -2,88 58,20 4,39 -8,19 1,99 
Temmuz 2016-
Haziran 2018 -68,77 -2,88 28,08 1,99 55,20 3,00 11,11 -1,18 

ACAR -57,81 -5,13 12,54 1,05 73,08 5,66 -3,15 -0,30 
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Tablo 6: BIST 50 Endeksinde Bir Yıl Süresince En Fazla Kazandıran ve Kaybettiren Portföy Sepetlerinin bir 
Sonraki Yıldaki Biriken Anormal Getirileri ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 
  𝑩İ𝑺𝑻	𝟓𝟎 𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳) 𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑾) 𝑳 −𝑾	(𝑨𝒓𝒃𝒊𝒕𝒓𝒂𝒋) 

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑻𝒆𝒔𝒕 𝑪𝑨𝑹	𝑳 𝑨𝑪𝑨𝑹	𝑳, 𝒕 CAR w ACAR w,t 
CAR L-
CARW 

ACAR 
L,t – 

ACAR 
W,t 

Tem 2004-Haz2005 
Tem 2005-Haz 
2006 77,09 7,15 -35,00 -2,09 112,09 9,24 

Tem 2005-Haz 2006 
Tem 2006-
Haz2007 33,67 1,45 4,86 1,60 28,81 -0,15 

Tem 2006-Haz 2007 
Tem 2007-Haz 
2008 22,09 3,09 -16,11 1,66 38,2 1,43 

Tem 2007-Haz 2008 
Tem 2008-Haz 
2009 31,16 1,58 10,65 0,43 20,51 1,15 

Tem 2008-Haz 2009 
Tem 2009-Haz 
2010 1918 1,44 -5,94 -2,00 25,12 3,44 

Tem 2009-Haz 2010 
Tem 2010-Haz 
2011 -15,00 -2,45 -4,57 1,11 -10,43 -3,56 

Tem 2010-Haz 2011 
Tem 2011-Haz 
2012 -8,99 -0,54 7,90 -1,33 -16,89 0,79 

Tem 2011-Haz 2012 
Tem 2012-Haz 
2013 7,11 1,18 5,36 -0,30 1,75 1,48 

Tem 2012-Haz 2013 
Tem 2013-Haz 
2014 -20,11 -2,01 -3,11 1,20 -17 -3,21 

Tem 2013-Haz 2014 
Tem 2014-Haz 
2015 15,16 2,55 3,44 1,02 11,72 1,53 

Tem 2014-Haz 2015 
Tem 2015-Haz 
2016 -8,78 -2,11 -1,36 -1,80 -7,42 -0,31 

Tem 2015-Haz 2016 
Tem 2016-Haz 
2017 13,11 2,10 -1,54 1,09 14,65 1,01 

Tem 2016-Haz 2017 
Tem 2017-Haz 
2018 -5,16 -1,22 1,99 -4,19 -7,15 2,97 

 ACAR 12,34 1,09 -2,57 -0,32 14,92 1,41 

 

Tablo 6’ya göre incelenen dönemlerde BIST 50 endeksinde zıtlık stratejisini benimsemiş bir 
yatırımcı ortalama aylık %1,41 oranının üzerinde gelir sağlamıştır. Bu sonuç BIST 50 endeksinde 
aşırı tepki hipotezinin varlığı doğrulanmaktadır.  

 

Ekonometrik analizde kaybeden ve kazanan portföyler meydana getirilirken ilgili dönemde en 
çok kaybettiren ve en çok kazandıran 10 senedin seçildiğinden daha önce bahsedilmişti. Bununla 
birlikte BBST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerindeki kısıt (analize dahil edilecek hisse senedi 
sayısının BIST 30 için yetersiz olması) nedeniyle olağan ilk-son 10 hisse senedinin seçilerek 
oluşturulan portföyün yanında (Tablo 6) ilk-son %10 getiri dilimindeki hisse senetleri de seçilerek 
ayrıca analiz tekrarlanmıştır (Tablo7). Tablo 6 sonuçlarına göre (ilk ve son %10’luk getiri 
dilimdeki hisse senelerinin kullanıldığı durum) formasyon döneminde kaybeden portföyü-%5,31 
aylık ortalama getiri oranına sahipken, test döneminde aynı oran %0,50 dir. Kazandıran tarafında 
ise formasyon döneminde aylık getiri %5,66 ve test döneminde %0,69 dur. Sonuçlarda dikkat 
çeken ayrıntı kazandıran portföyünün kaybettiren portföyünden daha fazla kazandırmasıdır. Bu 
sonuçlar aşırı tepkinin bu endekste var olmadığı anlamına gelmektedir. 
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Tablo 7: BİST 30 Endeksinde 13 Farklı Portföyde Bir Yıl Süresince En Çok Kaybettiren ve En Çok Kazandıran 
Portföy Sepetlerinin İzleyen Yıldaki Biriken ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 

İncelenen 
Dönem 

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑳)  𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑾)  
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

   
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

  

𝐶𝐴𝑅𝑝 
 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACA
R p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝  ACAR p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

Temmuz 2004-
Haziran 2006 -45,20 -8,11 5,88 8,11 80,17 8,10 17,18 2,95 
Temmuz 2005-
Haziran 2007 -80,80 -5,85 36,56 1,33 130,09 11,11 4,44 0,75 
Temmuz 2006-
Haziran 2008 -80,11 -6,87 6,09 2,00 80,18 5,34 -16,89 1,60 
Temmuz 2007-
Haziran 2009 -50,15 -2,54 10 2,30 84,17 5,87 7,29 0,30 
Temmuz 2008-
Haziran 2010 -54,18 -7,38 11,9 0,08 70,79 3,66 14,78 -1,58 
Temmuz 2009-
Haziran 2011 -61,09 -5,45 -18,8 -1,97 61,71 5,90 15,90 1,56 
Temmuz 2010-
Haziran 2012 -66,56 -3,78 -10,18 -0,82 67,15 6,08 -6,67 -0,47 
Temmuz 2011-
Haziran 2013 -76,17 -4,89 -7,88 0,90 77,90 4,88 -3,90 -0,35 
Temmuz 2012-
Haziran 2014 -75,17 -2,09 3,11 -1,90 48,16 4,35 7,09 0,40 
Temmuz 2013-
Haziran 2015 -57,10 -6,67 4,8 1,11 60,18 6,27 9,11 5,01 
Temmuz 2014-
Haziran 2016 -80,89 -5,09 -12,7 -2,90 20,16 4,67 -9,99 -1,90 
Temmuz 2015-
Haziran 2017 -30,76 -5,43 19,62 -2,00 58,20 4,39 9,19 1,99 
Temmuz 2016-
Haziran 2018 -98,77 -4,88 16,30 0,30 55,20 3,00 12,11 -1,18 

ACAR -65,91 -5,31 4,97 0,50 68,76 5,66 4,58 0,69 
 

İlk-son %10 getiri dilimindeki hisse senetleri de seçilerek yapılan analiz sonucu da Tablo 7’de 
izlenebilmektedir. Sonuçlara göre kaybeden portföyünün aylık ortalama getirisi formasyon 
döneminde-%4,57 iken test döneminde aynı oran-%0,15’dir. Kazandıran tarafında ise formasyon 
döneminde aylık getiri %5,18 ve test döneminde %0,29 dur. Sonuçlarda dikkat çeken ayrıntı 
kazandıran portföyünün kaybettiren portföyünden daha fazla kazandırmasıdır. Bu sonuçlar da 
aşırı tepkinin bu endekste var olmadığı anlamına gelmektedir. 
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Tablo 8: Tablo 7’nin Portföy Oluşturma Sürecinde İlk ve Son %10'luk Getiri Dilimdeki Hisse Senetleri 
Kullanılarak Yeniden Analizi 
 

İncelenen 
Dönem 

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑳)  𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑾)  
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

   
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

  

𝐶𝐴𝑅𝑝 
 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

Temmuz 
2004-Haziran 
2006 -40,20 -4,11 -4,88 9,10 78,17 7,08 

-
29,18 3,49 

Temmuz 
2005-Haziran 
2007 -78,40 -5,44 36,56 -1,26 110,09 9,80 6,80 1,75 
Temmuz 
2006-Haziran 
2008 -70,11 -6,87 4,88 -2,00 69,90 7,22 

-
18,19 -1,90 

Temmuz 
2007-Haziran 
2009 -55,14 -2,54 9 1,99 86,88 4,32 6,29 0,40 
Temmuz 
2008-Haziran 
2010 -52,20 -4,38 -10,9 0,09 70,79 3,66 16,78 -2 
Temmuz 
2009-Haziran 
2011 -61,09 -5,45 -18,8 -2 61,71 7,90 14,47 1,56 
Temmuz 
2010-Haziran 
2012 -66,56 -3,66 -10,18 -0,82 67,15 4,08 6,67 0,59 
Temmuz 
2011-Haziran 
2013 -76,17 -2,89 -7,88 0,90 60,90 3,09 3,90 -0,35 
Temmuz 
2012-Haziran 
2014 -30,17 -2,09 3,11 -1,93 38,16 5,90 8,09 0,40 
Temmuz 
2013-Haziran 
2015 -57,10 -6,67 4,8 -1,56 59,18 2,27 8,11 1,01 
Temmuz 
2014-Haziran 
2016 -11,89 -5,09 -12,7 -2,88 64,16 4,67 

-
10,00 -1,90 

Temmuz 
2015-Haziran 
2017 -29,76 -5,43 16,62 -1,90 58,20 4,39 -9,27 1,99 
Temmuz 
2016-Haziran 
2018 -10,77 -4,88 14,30 0,30 55,20 3,00 12,00 -1,18 

ACAR -49,19 -4,57 1,84 -0,15 67,73 5,18 1,26 0,29 
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Tablo 9: BIST 30 Endeksinde Bir Yıl Süresince En Fazla Kazandıran ve Kaybettiren Portföy Sepetlerinin Bir 
Sonraki Yıldaki Biriken Anormal Getirileri ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 

  𝑩İ𝑺𝑻	𝟑𝟎	 𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳) 𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑾) 
𝑳
−𝑾	(𝑨𝒓𝒃𝒊𝒕𝒓𝒂𝒋) 

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑻𝒆𝒔𝒕 𝑪𝑨𝑹	𝑳 𝑨𝑪𝑨𝑹	𝑳, 𝒕 CAR w 
ACAR 

w,t 

CAR 
L-

CAR
W 

ACAR 
L,t – 

ACAR 
W,t 

Tem 2004-
Haz2005 

Tem 2005-
Haz 2006 33,39 3,00 -20,00 1,08 53,39 1,92 

Tem 2005-Haz 
2006 

Tem 2006-
Haz2007 19,90 1,14 24,90 2,68 -5 -1,54 

Tem 2006-Haz 
2007 

Tem 2007-
Haz 2008 60,11 1,80 -12,20 1,66 72,31 0,14 

Tem 2007-Haz 
2008 

Tem 2008-
Haz 2009 20,20 0,40 26,90 0,56 -6,7 -0,16 

Tem 2008-Haz 
2009 

Tem 2009-
Haz 2010 -4,44 0,30 -5,90 -1,98 1,46 2,28 

Tem 2009-Haz 
2010 

Tem 2010-
Haz 2011 -55,00 -2,50 -4,77 2,90 -50,23 -5,4 

Tem 2010-Haz 
2011 

Tem 2011-
Haz 2012 -33,19 -0,54 14,11 -1,33 -47,3 0,79 

Tem 2011-Haz 
2012 

Tem 2012-
Haz 2013 -5,19 1,95 20,66 -0,46 -25,85 2,41 

Tem 2012-Haz 
2013 

Tem 2013-
Haz 2014 -20,11 -1,33 3,11 4,90 -23,22 -6,23 

Tem 2013-Haz 
2014 

Tem 2014-
Haz 2015 30,11 3,90 8,20 2,47 21,91 1,43 

Tem 2014-Haz 
2015 

Tem 2015-
Haz 2016 -29,18 2,11 -1,36 -2,08 -27,82 4,19 

Tem 2015-Haz 
2016 

Tem 2016-
Haz 2017 -36,11 4,10 -1,54 1,89 -34,57 2,21 

Tem 2016-Haz 
2017 

Tem 2017-
Haz 2018 90,77 4,34 1,99 -2,22 88,78 6,56 

 ACAR 5,48 1,43 4,16 1,62 1,32 -0,19 
 
Tablo 9 ve Tablo 10’daki sonuçlar incelendiğinde her iki tabloda da arbitraj yöntemiyle zarar 
edilmektedir. Diğer bir ifadeyle ilk ve son %10 getiri sağlayan hisse senetleri kullanılması 
durumunda-%0,19 ortalama biriken getiri oranı, getirilerine göre ilk ve son 10 hisse senedinin 
kullanıldığı durumda ise-%0,35 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda BIST 30 
endeksinde aşırı tepki hipotezi doğrulanamamaktadır. Son olarak çalışmanın güvenilirliğinin 
arttırılması amacıyla BİST Sınai endeksi de analize dahil edilmektedir. 
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Tablo 10: Tablo 9’un portföy oluşturma sürecinde en çok kazanan ve en çok kaybeden 10 hisse senedi 
kullanılarak Hesaplanışı 

  𝑩İ𝑺𝑻	𝟑𝟎	 𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳) 𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑾) 
𝑳 −

𝑾	(𝑨𝒓𝒃𝒊𝒕𝒓𝒂𝒋)  

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑻𝒆𝒔𝒕 𝑪𝑨𝑹	𝑳 𝑨𝑪𝑨𝑹	𝑳, 𝒕 CAR w 
ACAR 

w,t 

CAR 
L-

CAR
W 

ACAR 
L,t – 

ACAR 
W,t 

Tem 2004-
Haz2005 

Tem 2005-
Haz 2006 33,39 3,11 -20,00 1,23 53,39 1,88 

Tem 2005-Haz 
2006 

Tem 2006-
Haz2007 19,90 1,10 22,90 2,70 -3 -1,6 

Tem 2006-Haz 
2007 

Tem 2007-
Haz 2008 80,11 1,80 -12,20 1,60 92,31 0,2 

Tem 2007-Haz 
2008 

Tem 2008-
Haz 2009 20,20 0,44 24,90 0,55 -4,7 -0,11 

Tem 2008-Haz 
2009 

Tem 2009-
Haz 2010 -4,44 0,36 -5,80 2,11 1,36 -1,75 

Tem 2009-Haz 
2010 

Tem 2010-
Haz 2011 -55,00 -2,77 -5,09 2,88 -49,91 -5,65 

Tem 2010-Haz 
2011 

Tem 2011-
Haz 2012 -33,19 -0,53 11,11 -1,30 -44,3 0,77 

Tem 2011-Haz 
2012 

Tem 2012-
Haz 2013 -5,19 1,70 20,66 -0,46 -25,85 2,16 

Tem 2012-Haz 
2013 

Tem 2013-
Haz 2014 -20,11 -1,30 6,11 5 -26,22 -6,3 

Tem 2013-Haz 
2014 

Tem 2014-
Haz 2015 30,11 3,94 8,20 2,50 21,91 1,44 

Tem 2014-Haz 
2015 

Tem 2015-
Haz 2016 -29,18 2,20 -1,44 2,15 -27,74 0,05 

Tem 2015-Haz 
2016 

Tem 2016-
Haz 2017 -36,11 4,10 -1,50 1,89 -34,61 2,21 

Tem 2016-Haz 
2017 

Tem 2017-
Haz 2018 70,77 4,34 2,01 2,22 68,76 2,12 

 ACAR 5,48 1,42 3,83 1,77 1,65 -0,35 
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Tablo 11: BIST Sınai Endeksinde 13 farklı portföyde Bir Yıl Süresince En Çok Kaybettiren ve En Çok 
Kazandıran Portföy Sepetlerinin İzleyen Yıldaki Biriken ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
 

İncelenen 
Dönem 

𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑳)  𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	%	(𝑾)  
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

   
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	1. 𝑦𝚤𝑙

  
𝑇𝑒𝑠𝑡	𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖	2. 𝑦𝚤𝑙

  

𝐶𝐴𝑅𝑝 
 ACAR 
p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACA
R p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝  ACAR p,t 

 	
𝐶𝐴𝑅𝑝 

 ACAR 
p,t 

Temmuz 2004-
Haziran 2006 -45,20 -8,11 5,88 8,11 80,17 8,10 17,18 2,95 
Temmuz 2005-
Haziran 2007 -80,80 -5,85 36,56 1,33 130,09 11,11 4,44 0,75 
Temmuz 2006-
Haziran 2008 -80,11 -6,87 6,09 2,00 80,18 5,34 -16,89 1,60 
Temmuz 2007-
Haziran 2009 -50,15 -2,54 10 2,30 84,17 5,87 7,29 0,30 
Temmuz 2008-
Haziran 2010 -54,18 -7,38 11,9 0,08 70,79 3,66 14,78 -1,58 
Temmuz 2009-
Haziran 2011 -61,09 -5,45 -18,8 -1,97 61,71 5,90 15,90 1,56 
Temmuz 2010-
Haziran 2012 -66,56 -3,78 -10,18 -0,82 67,15 6,08 -6,67 -0,47 
Temmuz 2011-
Haziran 2013 -76,17 -4,89 -7,88 0,90 77,90 4,88 -3,90 -0,35 
Temmuz 2012-
Haziran 2014 -75,17 -2,09 3,11 -1,90 48,16 4,35 7,09 0,40 
Temmuz 2013-
Haziran 2015 -57,10 -6,67 4,8 1,11 60,18 6,27 9,11 5,01 
Temmuz 2014-
Haziran 2016 -80,89 -5,09 -12,7 -2,90 20,16 4,67 -9,99 -1,90 
Temmuz 2015-
Haziran 2017 -30,76 -5,43 19,62 -2,00 58,20 4,39 9,19 1,99 
Temmuz 2016-
Haziran 2018 -98,77 -4,88 16,30 0,30 55,20 3,00 12,11 -1,18 

ACAR -65,91 -5,31 4,97 0,50 68,76 5,66 4,58 0,69 
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Tablo 12: Tablo 6: BIST 50 Endeksinde Bir Yıl Süresince En Fazla Kazandıran ve Kaybettiren Portföy 
Sepetlerinin Bir Sonraki Yıldaki Biriken Anormal Getirileri ve Ortalama Biriken Anormal Getirileri (%) 
  

  𝑩İ𝑺𝑻	𝟑𝟎	 𝑲𝒂𝒚𝒃𝒆𝒅𝒆𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑳) 𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏𝒂𝒏	𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚ü	(𝑾) 
𝑳
−𝑾	(𝑨𝒓𝒃𝒊𝒕𝒓𝒂𝒋) 

𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇ö𝒚	𝑻𝒆𝒔𝒕 𝑪𝑨𝑹	𝑳 𝑨𝑪𝑨𝑹	𝑳, 𝒕 CAR w 
ACAR 

w,t 

CAR 
L-

CAR
W 

ACAR 
L,t – 

ACAR 
W,t 

Tem 2004-
Haz2005 

Tem 2005-
Haz 2006 33,39 3,00 -20,00 1,08 53,39 1,92 

Tem 2005-Haz 
2006 

Tem 2006-
Haz2007 19,90 1,14 24,90 2,68 -5 -1,54 

Tem 2006-Haz 
2007 

Tem 2007-
Haz 2008 60,11 1,80 -12,20 1,66 72,31 0,14 

Tem 2007-Haz 
2008 

Tem 2008-
Haz 2009 20,20 0,40 26,90 0,56 -6,7 -0,16 

Tem 2008-Haz 
2009 

Tem 2009-
Haz 2010 -4,44 0,30 -5,90 -1,98 1,46 2,28 

Tem 2009-Haz 
2010 

Tem 2010-
Haz 2011 -55,00 -2,50 -4,77 2,90 -50,23 -5,4 

Tem 2010-Haz 
2011 

Tem 2011-
Haz 2012 -33,19 -0,54 14,11 -1,33 -47,3 0,79 

Tem 2011-Haz 
2012 

Tem 2012-
Haz 2013 -5,19 1,95 20,66 -0,46 -25,85 2,41 

Tem 2012-Haz 
2013 

Tem 2013-
Haz 2014 -20,11 -1,33 3,11 4,90 -23,22 -6,23 

Tem 2013-Haz 
2014 

Tem 2014-
Haz 2015 30,11 3,90 8,20 2,47 21,91 1,43 

Tem 2014-Haz 
2015 

Tem 2015-
Haz 2016 -29,18 2,11 -1,36 -2,08 -27,82 4,19 

Tem 2015-Haz 
2016 

Tem 2016-
Haz 2017 -36,11 4,10 -1,54 1,89 -34,57 2,21 

Tem 2016-Haz 
2017 

Tem 2017-
Haz 2018 90,77 4,34 1,99 -2,22 88,78 6,56 

 ACAR 5,48 1,43 4,16 1,62 1,32 -0,19 
 
Tablo 13’de izlenen sonuçlara göre gerek gerek kazandıran gerekse kaybettiren portföylerde 
ulaşılan t istatistik değerleri %1 anlam seviyesinde test ve formasyon dönemlerinde ana kütle 
ortalamalarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle (p<0.01) sonucu 
mevcuttur.  Bundan dolayı (𝐴𝐶𝐴𝑅𝑙, 𝑡 -𝐴𝐶𝐴𝑅𝑤, 𝑡)> 0 şartı sağlanmaktadır. Bu sonuca göre Borsa 
İstanbul için incelenen pay senetlerinde ve endekslerde aşırı tepki hipotezinin geçerliliğini 
destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 13: t Testi Sonuçları 
 

Endeksle
r  Portföy Dönem 

Ortalam
a t 

sig (2 
tailed) 

Ortalam
a t 

sig (2 
tailed) 

BİST 100 

Kaybede
n 

Formasyo
n -6,6 -5,98 0 -6,8 -6,90 0 

Test 1,11 0,46 

Kazanan 
Formasyo

n 5,75 7,90 0 6,66 8,12 0 
Test -0,18 -0,18 

BİST 50 

Kaybede
n 

Formasyo
n -5,13 -5,90 0 -4,67 -6,60 0 

Test 1,05 0,78 

Kazanan 
Formasyo

n 5,66 6,66 0 3,99 7,09 0 
Test -0,3 0,25 

BİST 
Sınai 

Kaybede
n 

Formasyo
n -5,31 -6.88 0 5,78 -7,77 0 

Test 0,5 0,09 

Kazanan 
Formasyo

n 5,66 9.78 0 3,12 10,23 0 
Test 0,69 0,11 

Pay Senetleri 

Pay 
Senedi 

Kaybede
n 

Formasyo
n -0,07 -7,098 0 2,67 -7,80 0 

Test 0,02 0,14 

Kazanan 
Formasyo

n 0,078 7,787 0 3,67 11,78 0 
Test -0,006 0,03 

 
SONUÇ 
Etkin piyasalar hipotezi varsayımı altında Hisse senedi yatırımcıları yatırım kararı alırken 
yatırım yapmayı düşündüğü hisse senedinin fiyatının ne olması gerektiği sorusuyla 
yatırımlarına yön verirler. Eğer hisse senedinin fiyatı gerçek değerinin altındaysa satın alma, 
üzerinde olması halinde ise satma davranışı göstermektedirler. Bu durumda piyasada var olan 
her türlü bilgi ilgili menkul kıymetin fiyatına yansımış olduğu hipotezi altında olası fiyat 
farklıları söz konusu olamayacağından normalüstü bir kazanç elde edilememektedir. Fakat 
günümüz dünyasında etkin piyasa hipotezi ile aynı doğrultuda hareket etmeyen fiyat 
davranışları, davranışsal finans ve finansal anomaliler çalışmalarının niteliğini ve niceliğini 
arttırmıştır.  

Bu çalışmanın amacı fiyat anomalileri arasında yer alan aşırı tepki anomalisinin Borsa İstanbul’da 
var olup olmadığını, diğer bir ifadeyle Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerinin ve 
endekslerin getirileri üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırmaktır. Çalışmada öncelikle 
etkin piyasa hipotezi ve anomali kavramı literatür dahilinde analiz edilmiştir. Daha sonra Borsa 
İstanbul da işlem gören seçilmiş pay senetleri ve endeksler 2004-2018 yılları için analize dahil 
edilmiştir. 
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Pay senetleri analizinde gerek formasyon gerekse test döneminde elde edilen bulguları aylık 
ortalama birikimli getiri oranlarının bilhassa kazandıran portföylerin genelinde ters yönlü bir 
hareket izlediği görülmüştür. Kaybettirenler portföyünde ise 2011 ve 2013 yılı dışında tüm 
portföy test dönemleri için ters yönlü bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Bir diğer ifadeyle 
oluşturulan portföylerden elde ortalama birikimli anormal getiriler (ACAR) formasyon 
döneminde negatif bir ortalama birikimli anormal getiri sağlarken, test döneminde pozitif bir 
ortalama birikimli anormal getiri sağlamıştır. Endeks analizi bölümünde ise BİST 100, BİST 50 ve 
BİST Sınai endekslerinde aşırı tepki hipotezini ve zıtlık stratejileriyle normal üstü getiriler elde 
etmenin mümkün olduğunu destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca literatüre paralel olarak 
yatırımcıların portföy döneminde kötü haberlere iyi haberlerden daha fazla tepki vermiş 
oldukları da bulunmuştur. 

Sonuç olarak, aşırı tepki hipotezi ile uyumlu olarak yatırımcıların kaybedenlerden oluşan bir 
portföy oluşturarak bir başka ifade ile kaybedenleri satın alarak, kazananlardan oluşan 
portföyleri elden çıkararak ortalamanın üzerinde bir getiri elde edilebileceği gözlemlenmiştir. 
Böylelikle Borsa İstanbul’da 2004-2018 yılları arasında aşırı tepki hipotezinin var olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öz 

Nitelikli beyinlerin göçü, yüksek düzeyde eğitime ve buna bağlı olarak niteliğe sahip işgücünün, 
daha iyi yaşam ve çalışma olanakları sunan ülkelere gitmesi, son yıllarda uluslararası göç hareketleri 
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gibi gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdeki parlak beyinleri kendilerine çekmek suretiyle, yeni 
yetenekler ve vasıflı iş gücünü arttırmaktadır. Bu sayede, beşeri sermaye seviyelerini daha da 
yukarıya çıkararak, gerek ülkesel gerekse, küresel düzeyde stratejik avantajlarını kullanmaktadırlar. 
Öte yandan, beyin göçünün, göç veren ülkeler açısından yarattığı kaybın çok daha maliyetli olması 
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koymaktadır. Çalışmanın göç veren ülkemiz açısından nitelikli beyinlerin kaybını önlemeye yönelik 
etkili kamu politikalarının oluşturulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın 
bulguları, literatür ve istatistiklere ilaveten nicel yöntem kapsamında anket tekniği ile toplanan 
verilere dayanmaktadır. 
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Abstract 

The emigration of qualified people and the labor force with high level of education and 
correspondently quality to the countries that offer better living and working opportunities are the 
category of emigration that has increased its share in international emigration movements in recent 
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are attracting new talents and qualified labor force by attracting the bright brains of developing 
countries. Thus, they use their strategic advantages both at national and global level by increasing 
human capital levels even further. On the other hand, it should be considered that the loss caused by 
brain drain in terms of emigration countries is much more over costing. Countries that lose their 
qualified brains lose their strategic advantages. The purpose of this research is to determine the 
factors that influence young people's emigration trends in Turkey. In this study, factors such as 
economic activity and employment opportunities, and in this context, concerns for the future support 
that the main factors affecting the emigration trends of young people in Turkey. It is considered that 
it will help establish effective public policies to prevent the loss of qualified brains for our sending 
country. In addition to literature reviews and statistics, the data of this research is based on the data 
collected by the survey technique within the scope of quantitative method.     
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GİRİŞ 

Göç, bir sistem olarak dünya çapında tüm ülkeleri kapsayacak bir duruma gelmiştir. Göç kısa veya 
uzun vadeli olabilir. Göçmenler bir ülkede yaşayabilir ve başka bir ülkede çalışabilirler. Göç veren 
ve göç alan ülkeler arasında hareket edebilir (Geddes ve Scholten, 2016: 6). Yaşam kalitesinin 
yüksekliği ve hümanist düşüncelerin hâkim olduğu bir coğrafyada yaşama fikrinin, insana değer 
vermeyen ve baskıcı bir yapıdan gelen insanlar için çok büyük değere sahip olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Castles, de Haas ve Miller’e (2014: 123) göre büyük ölçekli göçlerin motivasyonları esas olarak 
ekonomiktir. İnsanların bir ülkeden diğerine hareketi temel olarak gelir ve gelir eşitsizliğinden 
kaynaklanır. Bu unsurlar, ekonomik göçün güçlü itici güçleri olarak düşünülebilir. Öte yandan, 
uluslararası göç dolaşımının, göçmenlerin ekonomik nedenlerle fakir ülkelerden zengin ülkelere 
geçerken sadece basit itme baskılarına maruz kaldıkları anlamına gelmemektedir. Gelir ve refah 
eşitsizliğine ek olarak, nüfus yapısının genç yetişkinlerle birlikte hareket etme kabiliyeti üzerindeki 
etkileri, genellikle yaşlılardan daha fazla hareket etme kabiliyeti, potansiyel göçmenleri daha önce 
göç etmiş olan ve yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle kolaylaşabilen aile, eş, dost ve akrabalara 
bağlayan göçmen ağlarının çalışması ve etkileri, evrensel değişimin insanların geçim kaynakları 
üzerindeki etkileri, çatışma dahil siyasi değişimlerin etkileri gibi diğer faktörleri de sıralamak 
mümkündür (Geddes ve Scholten, 2016: 6).  

Bu artan göçe, Soğuk Savaş’ın bitmesi ve Sovyet Bloğu’nun çöküşü, küresel yeniden yapılanmaya 
yeni boyutlar, ekonomik büyüme ve sürekli işgücü talebi, AB’nin genişlemesi, “neoliberal” 
ekonomik politikaların yanı sıra üretimin uluslararasılaşması, dağıtım ve yatırım etmenleri de 
eklenmiştir (Castles, de Haas ve  Miller, 2014: 123-125).  Salomoni’ye göre, son yirmi yılda uluslararası 
göç sisteminde görülen en çarpıcı özelliklerden biri, göç veren ülkelerin de değişerek, göç alan 
ülkelere dönüşmesi ve Avrupa’daki göç hareketlerinin ana çekim merkezi haline gelmiş olmasıdır 
(2016: 417). Genç göçmenlerin hedefinde öncelikle AB ülkeleri, Kuzey Amerika ve Okyanusya 
bulunmaktadır.    

Günümüzde, en yaygın göç kategorisi haline gelen genç ve teknik olarak yetenekli kişilerin göçü, beyin 
göçü olarak da bilinen olgudur. İlk olarak İngiltere’de ortaya atılan kavram olarak “beyin ihracatı”, kısa 
zamanda kıtanın tamamında kullanılmaya başlanan bir deyime dönüşmüştür (Sampson, 1969: 212). 
Basit bir deyişle, beyin göçü, genç ve teknik olarak yüksek vasıflı kişilerin bir ülkeden diğer ülkeye 
toplu olarak göç etmesi olarak nitelendirilebilir. İnsan kaynaklarının yeterliliği, bilgi temelli 
ekonominin gelişmesinde ana etkendir (Oğuz, 2011: 714). Beyin göçünün gelişmiş ülkeler açısından 
önemli yararları vardır. Beyin göçü yüksek becerili/vasıflı işgücünde varolan eksikliklerin 
giderilmesinde, Ar-Ge faaliyetleri ve ekonominin motoru olarak nitelenen sektörlerde üretimin 
verimliliğine katkı sağlar. Teknoloji ihracatı için fırsat yaratır. Ayrıca gelişmiş ülkeler ücretli yüksek 
öğretim programları yolu ile önemli bir gelir kaynağına erişir ve üniversitelerinden mezun olan 
yabancılar arasından en iyilerini seçme imkânını bulabilirler. 

Buna karışılık, beyin göçü gelişmekte olan ülkeler açısından önemli kayıplara yol açan endişe verici bir 
sorundur (Toksöz, 2006: 231).  Bu endişelerin sebebi, beyin göçünün göç veren ülkeler açısından ortaya 
çıkardığı ters etkilerin de olabilmesidir. Eğitim bir yatırımdır. Zaman ve özellikle genç bireylere ciddi 
kaynak harcanmaktadır. İş karakteristikleri ve gelirler açısından işgücü piyasası seçenekleri olarak geri 
kazanılır (Anderson, 2015: 16).  Belli bir süre yurt dışında kalıp, orada bilgi ve deneyimini arttırdıktan 
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sonra, nitelikli işgücünün ülkesine dönmesi ile ortaya çıkan kalkınma etkileri çok değerlidir. Bununla 
bağlantılı olarak, yaşanan deneyimler, beyin göçü düzleminde geriye dönüşlerin, kalkınma çabalarına 
katkı sağlamasının ancak bu konuda bilinçli kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına 
bağlıdır. Uluslararası göçün zaman zaman beyin göçü yoluyla gelişmekte olan kaynak ülkelerin zaten 
sınırlı becerilerini tükettiğini vurgulamak önemlidir (Sert, 2014: 521). Nitelikli beyinleri kaybeden 
devletler, stratejik avantajlarını kaybedeler. Bütün hükûmetler bu kayıp nedeniyle endişe duymakta ve 
engellemek için yollar aramaktadırlar (Sampson, 1969: 213).  

İçinde insani ve sosyal sermayenin1 bulunduğu akışlar sayesinde, ulus devletlerin ve toplumlarının 
hangi yollar ile dönüştüğü ve uluslararası göçün bu dönüşüm içerisindeki konumu, ancak yaşanılan 
topraklardaki toplumsal dönüşümler ışığında ele alınarak ve göçmenler bu dönüşümleri oluşturan 
değişikliklerle beraber hareket eden kişiler olarak ele alınmasıyla anlaşılabilir (Özkul, 2016: 499).    

Bütün bu etmenler, tartışılan teorilerin önemini göstermektedir. Göçü belirleyen etmenlere ilişkin 
alanında yapılmakta olan araştırmalarda, çesitli kavram ve varsayımlar, analiz düzeylerini kullanan 
farklı teorik model veya perspektifler bulunmaktadır (Arango, 2000).  

Bu çalışmanın ilk ayrımında göç olgusu üzerine üretilmiş olan teorilerin arkasında yatan temel 
varsayımlar, kısıtları ve uygulama koşulları genel hatlarıyla aktarılacaktır. İkinci ayrımında, 
gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurlar ve Türk gençlerinin göç etmeye ilişkin algıları ve 
beklentileri araştırılacaktır. Çalışmanın son ayrımında, beyin göçünü önlemeye yönelik politika 
önerileri sunulacaktır.  
 
GÜNCEL GÖÇ TEORİLERİNE GENEL BAKIŞ    

Alt bölümde, göç eğilimlerinin tetikleyici etmenlerine ilişkin güncel teorilerin temel önermeleri, 
birbirleriyle ilişkili oldukları hususlar ve farklılıklar kısaca açıklanmaktadır.  

 

Göç Akışını Etkileyen Çekme ve İtme Koşulları 

Göç olgusu üzerine yazılmış olan oldukça kapsamlı bir yazın bulunmasına rağmen, bu bölümde 
temel göç teorileri üzerinde durulmaktadır. Öncelikle, insanların neden göç ettiği konusu ile ilgilenen 
göç yazınında en fazla vurgu yapılan Lee’nin (1966) itici-çekici faktör terminolojisidir. 

Lee, göçü, kısaca, insanların köken/kaynak ülkelerinden varış yerlerine taşınma hareketi olarak 
nitelendirmektedir (Lee, 1966). Lee’nin vurguladığı gibi, “Ne kadar kısa, ne kadar kolay, ne kadar 
zor olursa olsun, her göç eylemi bir kökeni, bir varış noktasını ve müdahale eden engelleri içerir” 
(Lee, 1966, : 49). Bu engeller, göç eylemindeki faktörler olarak kabul edilir. Lee’ye göre, göç için karar 
verme süreci, sebeplerin tipolojisine dayanabilir. İlk olarak, yaş, cinsiyet, mesleki eğitim, aile ile ilgili 

 
1 Beyin göçü kavramında sermaye kelimesi bilgi ve beceri olarak düşünülebilir. Sermayenin beceri ve bilgiyi 
temsil etmesinin temel nedenlerinden biri, insanların “eğitim aldıkları ve eğitildikleri ülkeden göç ettikleri, 
sermayenin de oradan ayrıldığı, yani o ülke tarafından kaybedildiği ve hedef ülke tarafından kazanıldığı 
zamandır. Köken/kaynak ülke açısından bakıldığında, göçmenlerin eğitim ve öğretimine yaptığı ilk yatırımın 
faydasız olmasıdır” (Wächter, 2006 : 53). 
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koşullar, barınma koşulları ve diğerleri gibi nesnel kişisel özelliklere dayalı olabilir (Lee, 1961, : 50-
52). İkincisi, öznel faktörlerdir. Bu faktörler örneğin, güdüler, bilgiler, durumun değerlendirilmesi 
vb. olarak sıralanabilir.  

Lee’nin ana argümanı, uzaklık/mesafe, fiziksel ve politik engeller ve bağımlıların olması gibi 
değişkenlerin göçü engelleyebileceğidir. Göçün seçici bir süreç olduğunu savunur. Çünkü, yaş, 
cinsiyet ve sosyal sınıf gibi farklılıklar kişilerin itme-çekme faktörlerine nasıl tepki verdiğini 
etkilemektedir. Bu koşullarda araya toplanan engellerin üstesinden gelme yeteneklerini şekillendirir 
(Lee, 1966). Lee, etkili faktörleri dört ana grupta özetlemektedir. Bu faktörlerin ilki, kaynak yerle ile 
ilgili unsurlar, ikincisi, hedef yer ile ilgili unsurlardır. Lee, bunların birbirleri ile bağlantılı olduğunu 
iddia etmektedir. Üçüncü faktör grubu ise, engellerin üstesinden gelme kabiliyetine sahip olanlar ve 
sonuncusu kişisel faktörlerdir (Lee, 1966).   

Özetleyecek olursak, yukarıdaki bu bölümde, araştırma sorusunu analiz etmek için göç etme 
kararında etkili olabilecek faktörlere ilişkin genel bir görünüm verilmiştir. Göç etme kararları 
toplumun ekonomik, sosyal, politik, kültürel, demografik koşullarına dayanmaktadır. Bu nedenle, 
bu literatür taraması, insanları zorlayan ya da göçe çeken, göçü etkileyen faktörler arasında genel bir 
ayrım olduğunu göstermektedir. Tüm bu itme ve çekme faktörlerinin özet tablosu Tablo 1’de 
sunulmaktadır. 

Kurekova’ya göre, emek piyasasının aktif ve pasif olması, eğitim, aile desteği, sağlık durumunun iyi 
olması gibi belirleyici etmenler bireylerin yaşamlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bunların 
erişilebilirliği ve cömertliği hem direkt formatta hem de geçişin etkilerinin aracılığını üstlenen 
vasıtalar olarak göç eğiliminin belirleyici kurumsal etmenleri olarak kabul edilebilir (Kurekova, 
2011).  

Göç konusuna ilişkin araştırma alanı oldukça karmaşıktır ve çok sayıda analiz seviyesi sunmaktadır. 
Bu alanda, itici-çekici faktörler dışında dört farklı soru araştırılmaktadır: göçün kökenleri; göç 
akımlarının yönü ve sürekliliği, göçmen işgücünün kullanılması ve göçmenlerin sosyo-kültürel 
adaptasyonları (Portes, 1999). Bu alanların her biri farklı seviyelerde ve farklı araçlarla analiz 
edilmekte ve bireysel dikkat gerektirmektedir. Bu alanların birini veya ikisini hedef alan ‘orta-aralık’ 
teorilerin tümünü içeren beyandan ziyade, göçün bu dört yönünün tamamını açıklayabilen bir teori 
geliştirilmesi göç kuramlamasında oluşturulmasında arzu edilen hedef olmaya devam etmektedir 
(Massey, 1999; Arango, 2000).  

Göç eğilimlerini etkileyen unsurları açıklayan baskın teori, temel varsayım olarak, göçün, çoğu 
ekonomik olmakla beraber, ek olarak psikolojik yönü de bulunan, göreceli fayda ve maliyete ilişkin 
ussal ekonomik düşüncelerle stimüle edildiğini öne sürmekte olan neoklasik teoridir (Todaro ve 
Smith, 2006: 342).  
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Tablo 1: Ekonomik, demografik, sosyo-kültürel, politik ve çeşitli koşullara dayalı itici ve çekici 
faktörler 

Koşullar: İten Faktörler          Çeken Faktörler 

Ekonomik 
Faktörler 

• Yeterli iş olmaması 
• Ekonomik kriz 
• Kısıtlı fırsatlar 
• Zorla çalıştırma 
• Zayıf konut 
• Verimsiz/yetersiz tıbbi 

bakım 
• Mal varlığı kaybı 

 

• Daha iyi kariyer olanakları 
• Daha iyi yaşam koşulları 
• Sanayi 
• Finans desteği: eğitimin finanse edilmesi: 

burslar, devlet tarafından finanse edilen 
araştırma programları 

• Daha iyi tıbbi bakım 
• Gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin veya 

araştırma enstitülerinin çekiciliği 
Demografik, 

Sosyo-
kültürel 
Faktörler 

• Evlenme fırsatının zayıf 
olması 

• İlkel koşullar 
• Dini ırkçılık 
• Zorbalık 

• Evlenme fırsatının daha iyi olması 
• Hoşlanma/keyif alma 
• Yurt dışında yaşam deneyimi 
• Farklı kültürleri tanıma 
• Yüksek eğitim seviyesi 
• Akrabalar 
• Arkadaş bağlantıları 
• Sosyal ağ 

Politik 
Faktörler 

• Politik korku veya zulüm 
• Politik kriz 
• Siyasi dengesizlik 
• Ölüm tehditleri 
• Savaş 
• Askeri darbeler 
• Yolsuzluk 

• Siyasi veya dini özgürlük 
• Diğerlerine karşı daha fazla toleransı olan 

toplumlarda yaşama arzusu 
• Güvenlik 

Diğer 
Faktörler 

• Ayrımcılık 
• Yabancı istilası 
• Sosyal istikrarsızlık 
• Kıtlık veya kuraklık 
• Doğal afetler 
• Kirlilik 

• Cazip iklim koşulları 
• Macera/deneyim 

Kaynak: Martiskova, 2013: 18’den uyarlanmıştır. 

 

Neoklasik Göç Teorisi: Makro ve Mikro Yapı  
 
Neoklasik göç teorisi, göçlerin itici gücünü piyasadaki işgücüne dönüş farklılıkları olarak ortaya 
koymaktadır. (Hicks, 1932; Lewis, 1954; Harris ve Todaro 1970) Bu yaklaşıma sahip teorisyenler, 
çalışmalarında göçleri, ekonomik gelişim sürecinde açıklamak için ilk olarak geliştirilen temel 
modele göre, göç olgusunun ülkelerdeki veya piyasadaki işgücü pazarı darlığının heterojen 
derecelerinden doğan, gerçek ücret farklılıklarının bir sonucu olduğunu vurgularlar. Yine bu teori, 
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işgücü arz ve talebindeki coğrafi farklılıklar ve bunun neticesi olarak işgücü zengini ülkelere karşılık 
sermaye zengini ülkeler arasındaki farklılıkların göçün itici gücünü oluşturduğunu önermektedir. 
Diğer bir ifade ile neoklasik yaklaşımın en önemli argümanının ücretler üzerinde yoğunlaştığını 
söylemek mümkündür.  

Öte yandan, göç edebilme imkani maliyetlerle ilişkili olabildiğinden, fazlaca göç veren ülkelerin en 
yoksul ülkeler olmadığı gibi göçenlerin de en yoksul kişiler olmadığı sonucuna varılabilir (Massey 
vd., 1998; Faist, 2000; Dustmann vd., 2003; de Haas 2008).  

Neoklasik makro düzey çalışma, mikro düzey kişisel tercih modeline aktarılarak, göçün insan 
sermayesi teorisi olarak adlandırılmıştır (Todaro, 1969). Sjaadstad (1962) tarafından sunulmuş olan 
insan sermayesi teorisi, kişinin sosyo-demografik özelliklerini mikro-düzeyde göçün önemli 
belirleyici etmeni olarak birleştirerek neoklasik çerçeveye zenginlik katmaktadır (Bauer ve 
Zimmermann, 1999). Bu analizlerin temel ekseninde sağlayacağı kazançları en fazla düzeye çıkartma 
hedefi ile göç edebilen ussal bir birey yer alır. İnsan sermayesi olarak eğitim, beceri, medeni durum, 
yaş, cinsiyet, meslek, emek piyasasındaki güncel durum, bireysel tercihler ve beklentiler kimin göç 
edeceğini ve etmeyeceğini etkileyen önemli etmenlerdir. Bireyler arasındaki heterojenlik önemli bir 
faktördür. Aynı göç veren ülkedeki farklı bireyler, göç etmek için farklı eğilimler gösterebilirler. 
Ayrıca, farklı göç alan ülkeleri seçebilirler (Bonin vd., 2008). Göç etme ihtimalinin eğitim düzeyi 
yükseldikçe arttığı ve ilerleyen yaşlarla birlikte azaldığı gösterilmiştir (Bauer ve Zimmermann, 1999). 
İnsan sermayesi teorisine göre, göçenler göreceli olarak daha becerili olma eğilimindedirler.  

 

Ağ Kavramları Çerçevesinde Göçün Devamlılığı  
Şebeke/ağ ve göç sistemleri teorileri, özellikle düşük vasıflı göçmenleri engellemek için hükûmetin 
girişimlerine rağmen göçün neden devam ettiğini veya hatta artmakta olduğunu anlamamıza 
yardımcı olur (Castles, de Haas ve Miller, 2014: 123-125). Şebeke/ağ teorisi, göçü başlatan belirleyici 
faktörlerden ziyade göçü zaman ve mekânda neyin sürdürdüğüne odaklanır (Massey vd., 1993). 
Genellikle kurumsal yapılar halinde evrimleşen göçmen şebekeleri# ücret farklılıkları veya işe alım 
politikaları devamlılığını sürdürmediği halde göçün neden devam ettiğinin açıklanmasına yardımcı 
olur. Diaspora veya ağların varlığının, gidecekleri destinasyonları tercih etmeye çalışan  göçmenlerin 
kararlarını etkileme olasılığı bulunmaktadır (Vertovec 2002; Dustmann ve Glitz, 2005). Şebeke/ağ 
teorisi ayrıca göç modellerinin ülkeler arasında neden eşit şekilde dağılmadığını ve daha ziyade 
bunların göç rejimleri adı verilen yapıları oluşturma eğilimlerinin nasıl oluştuğunun da 
açıklanmasına yardım eder (Faist, 2000).   

Şebeke/ağ teorisi, öncülüğünü Magobunje’nin (1970) yaptığı göç sistemleri teorisi adıyla bilinmekte 
olan bir başka yaklaşımla bağlantılıdır. Bu teorinin ana varsayımı ise, gerek göç veren gerekse göç 
alan tarafların her ikisinde de sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal koşulları değiştirdiği ve göç 
süreçlerinin içinde faaliyet gösterdiği bir gelişme alanının tamamını oluşturduğu yönündedir (de 
Haas, 2009b). Bu teori göç hareketlerinin daha önce göç veren ve göç alan devletler arasında, koloni 
(tarihsel) bağlar, ticaret, yatırım akışları vb. gibi bağlantılardan kaynaklandığını ileri sürmektedir 
(Castles ve Miller, 2009).   

Ortaya konan yaklaşımlar göç sürecinin daha bütünsel olarak anlaşılmasını hedeflemektedirler. Bu 
yaklaşımlar, bireysel veya topluluk halinde kişilerin eylemi ve daha geniş kapsamlı değişim süreçleri 
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arasındaki bağlantıları yeniden teorize etme arayışındadırlar. Dünyanın farklı köşelerindeki 
bireylerin bulabildiği fırsatları ve üstlendiği riskleri etkileyebilen, değişen dünyaya ve piyasaların 
örgütlenmesi ve siyasetin değişen kurallarına işaret etmektedirler.   

 

TÜRK GENÇLERİN GÖÇ ETMEYE İLİŞKİN ALGILARI ve BEKLENTİLERİ 

İnsanların neden göç ettiği konusu ile ilgilenen araştırmaların fazlaca bölümü yukarıda teorik 
çerçevede açıklandığı üzere uluslararası göçü tetikleyen itici - çekici faktörlere vurgu yapmaktadır 
(Sert, 2014 :511). Türkiye’de farklı dönemlerde beyin göçüne  ilişkin yapılan  araştırmalarda ortaya 
çıkan ortak sonuçlardan biri, yüksek vasıflı bireylerin göç etmelerinde öncelikli faktörlerin mesleki 
alanda duyulan endişeler olması ve bu unsuru ekonomik unsurlardan kaynaklanan sorunların takip 
etmesidir (Toksöz, 2006: 231). Örneğin; Türkiye, Fas, Mısır, Senegal ve Gana’dan göç eden bireyleri 
inceleyen Avrupa Komisyonu ve Eurostat işbirliği ile bir grup araştırmacının araştırma sonuçlarında, 
kişisel beklentiler ve kaynak ülkedeki ekonomik büyüme imkanlarındaki eksilikliklerin göç etme 
niyetini tetikleyen başlıca itici güç olduğu saptanmıştır.  

Göç etme eğiliminde olan Türk gençlerin hedefinde ise AB ülkeleri bulunmaktadır (2010: 84). Türkiye 
Araştırmalar Merkezi’nin (-23.05.2016 tarihinde-) ortaya koyduğu bir raporda, durgunluk sebebiyle 
“AB ülkelerinin Türkiye kökenli göçmenler için bir çalışma cenneti olmaktan çıktığını, fakat buna 
rağmen, ülkemizde yaşanmakta olan yüksek işsizlik nedeniyle, AB’ye yönelen göç eğilimini 
durdurmaya yetmediğini göstermektedir” (Özcüre, 2016: 239). 

Avrupa ve dünya ekonomik senaryosu, genç göçmenler için koşulları aşağı yukarı çeken, az ya da 
çekici olarak tanımlayabilecek diğer ayırt edici özellikleri sunmaktadır. Yeni işçi ve profesyonel 
kuşakları, ülkeler arasında nispeten daha elverişli veya daha az kritik sosyo-ekonomik durumlarda 
olan rekabetin yoğun olduğu bir ortamda hareket etmektedir (Stalker, 2000).   

İşçilerin daha gelişmiş batı ülkelerine olan uluslararası akışı, ekonomik küreselleşmenin 
büyümesiyle yoğunlaşmıştır (Castells, 2000; Arango, 2000). Bu bağlamda, Avrupa işgücü piyasası, 
hareketliliği ve insan sermayesinin gelişmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak için AB üyesi ülkeler 
arasındaki topluluk direktifleri ve stratejik anlaşmalar etrafında yapılandırılmıştır. AB üye ülkeleri, 
yetenek arayışlarını küresel bir düzeye çıkarmaya hazırlardır. Küreselleşme araçları insan 
kaynakları stratejilerini değiştirmiştir. Artık, ulusal düzeyde hükümetler tarafından yüksek 
vasıflı emeği çekme ve değiş tokuş etme eğilimi bulunmaktadır. Çünkü, düşük beceri seviyesine 
sahip kişilerce kitlesel göç için çok az ihtiyaç duyulacaktır (Oğuz, 2011: 714). İnsan sermayesi 
perspektifinden bakıldığında, kaynaklar daha kabiliyetli olmalıdır ve pasif yeniden dağıtım 
hedeflerine hitap etmelidir (Anderson, 2015: 18).  

Sampson’a (1969: 212) göre ise, “ilim adamlarını çeken yalnızca kazanç değil, imkân ve ilme 
saygısının dayanılmaz çağrısıdır”. Son olarak, normatif ve ekonomik boyutlarla birlikte ve bu 
çalışmada da vurgulandığı gibi, uluslararası ulaştırma ağlarının büyümesi ve yoğunlaştırılması, 
maliyetler, frekanslar ve genişleme açısından daha yüksek erişilebilirlik, göçü kolaylaştıran diğer 
unsurlardır. Kaynak/köken ülke ile göçmenlerinin gideceği ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi, 
bu bağlamda, yüksek hızlı demiryolu bağlantılarının ya da hepsinden önemlisi, düşük maliyetli 
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havayollarının geniş yayınımı ile üretilen uluslararası hareketlilik olanakları düşünülmesi gereken 
önemli etkenlerdir (Tassinopoulos ve Werner, 1998).  

Tüm bu etkenler, genç göçmenler için çekici ve erişilebilir olan hareketlilik ve iş için çeşitli fırsatlar 
yaratmaktadır. Bu anlamda, az ya da çok uzun süren göç projelerini göz önünde bulundurarak,  
gerek göç eylemini gerçekleştirirken gerekse, yolculuklarının hedeflerini seçerken kişisel ve iş 
beklentilerinin formülasyonunu etkileyen unsurlardan bahsedilmektedir. Aynı şekilde, gençlerin 
coğrafi hareketliliğini destekleyen motivasyon ve gerekçeleri daha iyi anlamak için, ekonomik krizin 
son yıllarında Türk işgücü piyasasındaki durumlarını dikkate almak gerekir (Injuve, 2012 :123). 
Türkiye açısından, yakınsama gelecekteki emek akışları için önemli çıkarımlar olabilir. Teorik olarak 
uzun veya orta vadede büyüme potansiyeli nedeniyle göç basıncı tipik olarak azalacaktır. Bununla 
birlikte, genç Türkler hâlâ Batı’da daha iyi kariyer fırsatları aradıkları için yaşam tarzı faktörlerinden 
dolayı Avrupalı şirketler genç Türkleri cezbetmeye devam edecektir (Oğuz, 2011: 709).  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  
 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurları saptamaktır. Bu 
araştırmanın, Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurları saptayarak, göç veren ülkemiz 
açısından nitelikli beyinlerin kaybını önlemeye yönelik etkili kamu politikalarının oluşturulmasına 
yardımcı olacağı düşünülmektedir.    

 

YÖNTEM  
 

Araştırmada temel olarak ilgili literatür ve istatistiklerden yararlanılmaktadır. Bunlara ilaveten bu 
araştırmanın verileri, 2019 yılı Mart - Nisan döneminde nicel yöntem kapsamında anket tekniği ile 
yapılan online anket çalışmasına dayanmaktadır.2  Tesadüfî örnekleme yöntemine göre 122 kişiye 
ulaşılarak anket yapılmıştır. Katılımcıların, ankette yer alan toplam 36 soruya verdikleri cevaplara 
faktör analizi tekniği uygulanmıştır.   

Araştırmada veri ve bilgilerin toplanması için geliştirilen bu anketin içeriği üç temel bölümden 
oluşmaktadır: Birinci bölümde katılımcıların genel özelliklerini yansıtacak 8 soru yönetilmiştir. İkinci 
bölümde göç ile ilgili 14 soru yönetilmiştir. Üçüncü bölümde ise, istihdam/ekonomik durum ve 
geleceğe ilişkin beklentilere ilişkin değerlendirmeleri içeren toplam 8 soru yönetilmiştir. Sorular beşli 
Likert ölçülerini oluşturan değerler; 1- Hiç Katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Kararsızım 4- 
Katılıyorum 5- Tamamen Katılıyorum, şeklinde cevap verilmesi planlanmıştır. Veri toplama aracı 
olarak kullanılan anket tekniğinin güvenilir ve geçerli bir teknik olduğu varsayılmıştır. Katılımcıların 
anket sorularına verdikleri cevapların geçerli ve güvenilir oldukları varsayılmıştır.  

 

 

 

 
2 Anketlerle ilgili genel veriler için bkz. Ek 1. 
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Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 
 
Bu araştırmada, Türkiye’deki mevcut duruma dayanarak, gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurlar 
122 genç birey üzerinden incelenmektedir. Anket çalışması, 18-30 yaş arasında olan genç bireyler ile 
yapılmıştır. Katılımcıların yaş dağılımı; (%20,2) oranında 18-20 yaş arası, (% 63,6) 21-25 yaş arası, 
(%16,2) ise 26-30 yaş arasındadır. Katılımcıları, (%57,2) kadın (%42,8) erkek oluşturmaktadır. 
Akademik seviyeler; (%39,3) ögrenci, (%37,6) üniversite mezunu, (%17,3) yüksek lisans ve dengi okul 
mezunu, (%4) lise, (%1,2) meslek lisesi mezunudur. Katılımcıların medeni hali, (%74,6) oranında 
bekar, (%23,1) oranında evlidir.  

 

Verilerin Analizi 
 
Anketler, katılımcıların çalışmada odak kriterlerini doğruladıktan sonra ayrıntılı bir veri temizliğine 
tabi tutulmuştur. Aynı şekilde, anketi asimile etmek için çok düşük olduğu düşünülen sürede 
yanıtlananlar ve bu çalışmada odaklanan yaş grubu dışında kalan katılımcıların yanıtları da 
elenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde; oran ve 
yüzde dağılımı ve istatistiksel tekniklerden; Faktör analizi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve 
Bartlett testi kullanılmıştır.  Analizler yapılarak şu bulgulara ulaşılmıştır.    
 
BULGULAR ve YORUM 
 
Anket yöntemi ile elde edilen bulgular faktör analizi yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Öncelikle, 
yapılan örnek büyüklüğünün yeterli düzeyde olduğunu belirleyen Kaiser Meyer Olkin testi 
kullanılmıştır.  Kaiser-Meyer-Olkin testin 0,5 den büyük çıkması gerekmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ölçütüne göre KMO değeri 0.86 değeriyle örneklem büyüklüğü faktör analizi için yeterli 
düzeydedir. Bartlett’in testi de sıfır çıkmalıdır ve analizde sıfır çıkmıştır. Sonuç anlamlıdır. 

Faktör çıkarım yöntemi olarak Temel Bileşenler Yöntemi (Principal Component Analysis), faktör 
döndürme yöntemi olarak da varimax seçilmiştir. 
 
Faktör analizi için 10 sorudan oluşan 10x10 lik bir korelasyon matrisi oluşturulmuş ve faktör analizin 
uygulamasına geçilmiştir.  Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurlar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkilediği düşünülen faktörlerin, iki ana gruba göre 
dağılımı gözlemlenmiştir. 
 
Birinci faktör toplam içinde 4,622 Öz değer ile %48,622 varyansa sahip olduğu, ikinci faktör 2,528 Öz 
değer ile %25,283 varyansa sahip olduğu belirlenmiştir. İki faktör toplam değişkenliğin % 73.9’unu 
açıklamaktadır.   
 
Birinci faktör, yedi değişkeni kapsamaktadır. Bunlar; yaşamakta oldukları ülkede (Türkiye’de) 
istihdam beklentileri, gelir/maaş beklentileri, eğitim beklentileri, mesleki deneyim beklentileri, 
hedeflere ulaşmak için geçmesi gereken zamanla ilgili beklentiler, kişisel deneyimler ile edinilen 
beklentiler, toplumun kişiden beklentileri gibi hususların hangilerinin ne derece karşılandığının 
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değerlendirilmesine ilişkindir. Bu faktöre “Ekonomik beklentilerin karşılanması etkeni” başlığı 
verilebilir. 
 
İkinci faktör, üç değişkeni kapsamaktadır. Yeni deneyimler için fırsat, farklı kültürleri tanıma fırsatı, 
yeni insanlarla tanışma/yeni bir sosyal ağ kurma fırsatı gibi etmenlerin göç etme isteklerini 
derecelendirilmesine ilişkin alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu faktöre “göç etkeni” başlığı 
verilebilir. 
 
Faktörlerde yer alan değişkenleri yeterince açıklamak için Varimax dik döndürme yöntemi 
uygulanarak bu faktörlerin değişkenlere göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2 Döndürülmüş Bileşenler Matrisi 

 

Ekonomik beklenti faktöründe en düşük yük alan değişkenin değeri 0.73, en yüksek yük alan 
değişkenin değeri ise 0.91’dir. Cronbach’s Alpha katsayısı 0.92 olan faktörün güvenilirlik düzeyi 
yüksektir. 

Göç-Ekten faktöründe ise en düşük yük 0.90, en yüksek yük ise 0.93’tür.  Faktörün Cronbach Alpha 
güvenilirlik katsayısı ise 0.90’dır ve yüksek güvenilirlik düzeyindedir. 

Yapılan çalışmada anket sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  
 
Hem tanımlayıcı hem de ekonometrik olan neredeyse tüm göç araştırmaları, kişilerin öncelikle 
ekonomik nedenlerden dolayı göç ettiklerini öne sürmektedir. Bu araştırma, genç Türklerin 

Döndürülmüş Bileşenler Matrisia 

 Bileşenler 
1 2 

Mesleki deneyim beklentileri ,913  
Hedeflere ulaşmak için geçmesi gereken 
zamanla ilgili beklentiler ,896  

Eğitim beklentileri ,858  
Gelir/maaş beklentileri ,841  

İstihdam beklentileri ,790  
Kişisel deneyimlerimle edindiğim beklentiler ,779  
Toplumun benden beklentileri ,730  

Yeni deneyimler için fırsat  ,934 
Farklı kültürleri tanıma fırsatı  ,908 
Yeni insanlarla tanışıma/yeni bir sosyal ağ 
kurma  fırsatı  ,904 

Metod: Temel Bileşenler Yöntemi 
Rotasyon Metodu: Kaiser Normalizasyonu’na Dayalı Varimax. 

a. Rotasyon 3 tekrarlamada bir araya gelmiştir. 
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incelemesinde de tetikleyici unsurın aynı olduğunu doğrulamıştır. Anket yöntemi kullanılarak elde 
ettiğimiz veriler, genç Türklerin göç kararının ülkedeki devam eden ekonomik krizden etkilendiğini, 
diğer bir ifade ile, ekonomik faaliyet ve istihdam olanakları gibi unsurların Türkiye’de gençlerin göç 
eğilimini etkileyen temel etkenler olduğunu desteklemektedir.    

Göç gönderen ve alan ülkelerdeki işgücü piyasası durumu, göç kararlarının arkasındaki en önemli 
ekonomik faktörlerden biridir. İşgücü piyasasının eğilimlerinden biri olan işsizlik oranıdır (Oğuz, 
2011: 706). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı rakamlara göre göre, işsizlik oranı 
2009’da % 11.0’dan 2019’da işsizlik oranı Ocak ayından bu yana devam eden yükseliş trendini 
sürdürerek yüzde 14.7’ye çıkmıştır. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 
yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin 
kişi olmuştur. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,8 puanlık artış ile %26,7 olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 3,9 puanlık artış ile %15,0 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2019). Bu rakamlar 
Türkiye’deki gençler açısından oldukça endişe verici düzeydedir. Uzun süre işssizlik, sisteminin 
verimliliğinin zayıflığı, vb. farklı faktörler gençleri olumsuz ve paradoksal konumlara tabi kılar. Bu 
faktörler şu sekilde sıralanabilir: 

• İşgücü piyasasının bölümlere ayrılması: gençlerin sözleşmeye bağlı zamansallıkları, aleyhlerinde 
ters çevrilerek, ekonomik yavaşlama aşamalarıyla ilgili aralıklı işsizliğe maruz kalmaları daha sık 
görülmektedir (Recio, 1999). İstihdama/mesleğe yerleştirilmeleri, istikrarlı bir mesleğin 
gerçekleştirilmesiyle ve kalıcı bir kariyer geliştirmek için haklar, güvenlik ve imkanlar açısından 
getirdiği her şeyle direkt olarak örtüşmemektedir.  

• Resmi nitelikler ve istihdama/mesleğe yerleştirilmeleri arasındaki karşılıklı etkinin olmaması: 
sınırlı kaliteli iş arzı, insan sermayesinin kendisinin değer düşüklüğüne uğraması ve kişisel ve 
profesyonel isteklerin azaltılmasıyla birlikte profesyonel tanıtım ve sosyal hareketlilik için çok az 
fırsat sunar.  

• Özerkliklerini ve bağımsızlıklarını pekiştirmek için temel bir araç olarak çalışmanın vurgulanması: 
sosyal tanıma ve maddi refahı ilgilendiren, çalışma programlarının zayıflatılması, maaş 
kaynaklarının kıt olması ve kişinin geleceğini yetişkin olarak planlamanın zorluğuyla tezat 
oluşturmasıdır (Injuve, 2012 : 124). 

Çeşitli zorluklarla yetiştirilen bu işgücü kendi vasıflarına ve isteklerine uygun işler bulmadığında 
yüksek nitelikli işücüne olan talep çerçevesinde başka ülkelerde çalışma imkânlarını 
değerlendirmekte ve beyin göçüne yönelebilmektedir (Toksöz, 2006: 236-237).   

Bu araştırmanın sonuçları, ekonomik koşullara dayalı göç eyleminde en etkili faktörlerin yeterli 
kariyer olanaklarının olmayışı, yüksek işsizlik oranı olduğunu ve gençlerin beklentilerinin 
karşılanmadığını ortaya koymuştur. Bu, Türkiye'deki mevcut durumun, artan vasıflı kariyer talebine 
ayak uydurması için ülkeyi sınırladığını göstermektedir. Türkiye’deki ekonomik krizi nedeniyle, 
ülke birçok reformdan da etkilenmiştir. Özellikle geçtiğimiz yıl ve bu yıl boyunca; Türkiye’de, 
maaşlarda ve ücretlerde şiddetli bir düşüş, sosyal refahta düşüşler, vergilendirmede keskin artışlar 
ve diğer birçok değişiklik yaşamıştır. Tüm bu sert kesintiler ve önlemler şimdiye kadar en çok 
etkilenen kısmın genç bireylerin olmasını tetiklemiştir. Bu nedenle, genç ve yetenekli Türk bireylerin, 
özellikle istihdam nedeniyle yurtdışında yeni bir yaşam arayışı içinde olduklarını söylemek 
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mümkündür. Türkiye’de ekonomik krize paralel geleceğe ilişkin umutsuzluklar, gençlerin göç 
planlarında dikkate değer bir istek artışını tetiklemektedir. 

Birincil ekonomik güdülere ek olarak, genç Türkler siyasi koşullara dayanan faktörler nedeniyle de 
göç etmektedirler.  Türkiye’de, ülkedeki gelecekle ilgili karamsar görüşleri ortadan kaldıracak ve 
genç Türklerin görüşlerini temsil eden hiçbir siyasi parti yoktur. Bu özel ekonomik ve politik 
faktörler, genç Türklerin Türkiye’den göç etmesi için ana itici faktörlerdir. Öte yandan, bu araştırma 
göç etme kararında bazı çekme faktörlerinin de bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Genç göçmenlerin 
hedefinde öncelikle AB ülkeleri bulunmaktadır. Anket sonuçlarına göre, bu oran %76,9 olarak 
saptanmıştır. Anket genelinde, katılımcıların AB konusunda olumlu bir imaj/bakış açısına sahip 
oldukları ve Türkiye’nin AB üyesi olmamasınının kendilerine yansıyan olumsuz bir tarafı olup 
olmadığına ilişkin görüşleri sorulduğunda ise, bu oranın %65,9 gibi yüksek çıkmış olması dikkate 
alınması gereken bir husustur.  

Bu sonuca dayanarak, bu çalışmada beyin göçü olgusunun mevcut durumun gözle görülür bir 
sonucu olduğu sonucuna varabilir. Önceki yıllarda, yurtdışında okumak, Türkiye’ye geri 
dönüldüğünde daha iyi bir iş bulma yönünde bir adım olarak görülüyordu. Ancak, bugünlerde farklı 
bir durum ortaya çıkmaktadır. Çünkü, önceki göç dönemleri ile şu anda Türkiye’nin karşılaştığı 
ülkeler arasındaki fark, ayrılan ya da ayrılmayı düşünenlerin yalnızca vasıfsız işçi değil, aynı 
zamanda yüksek vasıflı bireyler olduklarıdır. 

Geçmişten farklı olarak, bu genç beyinlerin, gidilecek ülkelerde kalma isteğindedirler ve daha iyi bir 
iş bulmak için geri dönme eğiliminde değillerdir. Beşeri sermaye, kalkınmadaki en önemli faktördür. 
Ekonomik açıdan bakıldığında, bu, “beyin tahliyesi sermaye yatırımı kaybını temsil ettiği için” ülke 
için faydalı olmayacaktır. Eğer bir ülke bu değeri kaybederse, bu ciddi bir problemdir (Anderson, 
2015).  Başka bir deyişle, Türkiye’nin yakın gelecekte yetersiz bir işgücüne yol açabilecek yetenekli 
insanları ciddi oranda kaybedebilir.   
 
Her ne kadar bu araştırmada elde edilen sonuçlar diğer araştırmaların sonuçları ile tutarlı olsa da, 
mevcut çalışma bazı sınırlamalar getirebilir. Bu çalışma için halen Türkiye’de bulunan gençlerden 
elde edilen sonuçları dahil etmek zenginleştirici olacaktır. Ayrıca, sonuçların genelleştirilip 
değerlendirilemeyeceğini ve diğer anketlerde sunulan kanıtlarla uyuşup uyuşmadığını görmek için 
bu verileri, burada sunulan bulgular ile karşılaştırmak da ilginç olacaktır. Bu çalışmanın sonuçlarını 
ölçeklendirmek için ikinci bir kısıtlama ise, ankete katılan kişi sayısıdır. Bu araştırma sadece 122 
katılımcı ile yapılabilmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan bu bulguları daha da genelleştirmek için 
temsili daha geniş bir örneğe sahip olmanın aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir.  

Son olarak, araştırmaya göre, demografik-sosyo-kültürel koşullara dayanan faktörler; aile, akrabalar 
ve arkadaş bağlantılarıdır. Ayrıca, hedef ülkenin ekonomik iklimi iyi olduğu sürece nereye göç 
edebileceği çok önemli bir etken olarak görünmemektedir. 

 

BEYİN GÖÇÜNÜ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  
 
Kuşkusuz, en etkili yöntem itici-çekici faktörlerin etkisini azaltmak ve göçün geçici nitelikte olması için 
çaba  harcamak olacaktır. Göç geçici nitelikte olup da, dışarıda eğitim alan veya bir süre çalışan insanların 
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geri dönmesi yabancı araştırma kurumları ile bağ kurulmasına, bilgi akışına ve işbirliğine imkân sağlar. 
Ortak iktisadi girişimlerin kurulmasını ve yabancı sermaye girişini kolaylaştırır. Güncel çalışmalarda, 
beşeri sermaye kazanımının ayrıca, eşitlik ve verim ile yakından ilişkili bir alan olduğunu kuvvetle 
göstermektedir. Bu durum, eğitim yoluyla gelirin seviyesini ve dağılımını etkileyen aktif yeniden 
dağıtım politikaları olarak adlandırılan politikaları kapsamının önemine işaret etmektedir (Anderson, 
2015: 18).  

Beyin göçünün kaynak/köken ülkeler açısından olumsuz etkilerini hafifletmek için çeşitli politikalar 
önerilmektedir.  Bu önerileri kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:  

Beşeri sermayenin büyüme üzerindeki rolü iyi belirlenmiştir. Oldukça geniş bir literatür, eğitimin 
verimlilik artışları için önemini ortaya koymuştur. Güncel çalışmalar hem niceliksel hem de niteliksel 
eğitim önlemlerini içermektedir ve eğitimin verimlilik artışında öneminin büyük olduğu tespit 
edilmiştir (Anderson, 2015: 18). 

1. Eğitim politikaları ile göçü engelleme: Ülkenin ihtiyaçlarına uygun olmayan alanlarda eğitimi 
geliştirmek beyin göçünü teşvik etmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda nitelikli uzmanlar yetiştirilmeli 
ve bu kişilerin istihdamı temin edilmelidir.   

2. Ekonomik ve sosyal gelişme ile nitelikli işgücünü elde tutma: İnsanların ülkelerinde kalmalarını 
sağlayıcı  ortamlar ve koşullar yaratmak, itici faktörleri çekici hale getirmek gerekmektedir.  

3. Dönüş ve dolaşım programlarının desteklenmesi: Dışarıda uzun yıllar kalan ve deneyim sahibi olan 
uzmanların çalışabilecekleri ve yaşayabilecekleri elverişli koşulların yaratılmasıyla kendi ülkelerine 
çekilmeleri beyin göçünün olumsuz etkilerinin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu geri 
dönüşler sürekli olabileceği gibi belli projelerde çalışmak için kısa süreli de olabilir. Bu konuda Kore ve 
Tayvan başka örnekler sunmaktadır. Kurulan komisyonlar aracılığıyla dönenlerin istihdamına yardımcı 
olunmakta, mevcut bilim ve teknoloji enstitülerinin düzeyi yükseltilerek dışarıdakileri çekecek cazibeye 
sahip olmasına çalışılmaktadır. 

4. Uzman ağları oluşturma: Bir ülkenin diasporada yaşayan uzmanlarının kendi aralarında 
oluşturacakları ağlar ile bilgi ve deneyimlerini köken ülkeye aktarmaları durumunda sağlanacak 
kazanımlar çok önemli olabilmektedir. Bu uzman ağları bilgi ve teknoloji transferinin yanısıra yeni iş 
bağlantılarınıın kurulmasında önem taşımaktadır. Bu noktada internet büyük kolaylık sunmaktadır. 

Türkiye açısından, beyin göçünü azaltmak için öncelikle kişileri göçe teşvik eden ekonomik ve mesleki 
kaygıların azaltılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda üniversitelere daha fazla kaynak ayrılması, 
öğretim elemanlarının ücretlerinin artırılması, üniversitelerin eğitim ve araştırma kalitelerinin 
yükseltilmesi, yurt dışındaki üniversitelerle rekabet edebilir hale getirilmesi ve Türkiye’de öğrenim 
gören yabancı öğrencilerin bir potansiyel olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Yurt dışında 
bulunanlarla iletişim ağlarının kurulması ve onların bulundukları yerden ne türlü katkılarının 
olabileceğinin açığa çıkarılması diğer öneriler olarak sıralanabilir (Toksöz, 2006: 238-240). 

 
SONUÇ 

Bu çalışmada iki yönlü bir amaç takip edilmiştir. Bir yandan, Türkiye’de gençlerin göç eğilimini 
etkileyen unsurlar, diğer yandan, beyin göçünü önlemeye yönelik politika önerileri incelenmiştir.  
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Türkiye’de gençliğin göç projesini, Türkiye’deki iten faktörler ve uluslararası senaryodaki çekiciliği 
(çekme) dikkate alarak gençlerin gerçekleştirdikleri ussal bir maliyet-fayda yaklaşımının sonucu 
olduğunu söylemek mümkündür. Göç projesi genellikle yüksek öğrenimin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasında başarılı olmaktadır. Üniversite mezunları, aldıkları eğitime ve elde ettikleri 
eğitim düzeyine dayanarak göç ederek ve rekabet ederek kariyerlerinin bir sonraki aşamasına 
geçmek istemektedirler. Göç, daha fazla eğitim ve öğretim döngüsü (özellikle yüksek lisans derecesi) 
aracılığıyla kendi mesleki profilini güçlendirmek ve özelleştirmek için bir fırsat olabilmektedir. Bu 
stratejinin amacı, bireyin istihdam edilebilirliğini arttırmak, yani işgücü piyasasında rekabetçi değer 
kazanmak ve daha fazla istihdam olanakları elde etmektir. Aynı şekilde, bu amaç eğitim sistemi ile 
işgücü piyasası arasında tutarlı bir geçişi de beraberinde getirmektedir, çünkü bunlar çalışılan ve 
kalite çalışmalarıyla uyumlu bir iş arayışı göstergesidir. 

Genç göçmenler yurtdışında istedikleri iş öncelikleri, iş gücüne yerleştirme ve profesyonel terfi için 
somut olasılıklardan söz etmektedirler. Neredeyse ankete tüm katılanlar yaşamı boyunca farklı 
yerlerde yaşamanın zenginleştirici bir seçenek olduğunu düşünmektedirler.  

Gelişmiş ülkelerin yüksek nitelikli işgücü açıklarını, gelişmekte olan ülkelerden beyin göçüyle telafi etme 
stratejileri elbette Türkiye için de etkilerini göstermektedir.  Bundan sonra ABD’ye ek olarak AB’ye 
yönelik olarak beyin göçünün artması muhtemeldir. Türkiye’de düşük nitelikli işgücünün göçüne 
işsizliği hafifletici bir faktör olarak hükûmetin beyin göçü konusunda geliştirilmiş politikaları henüz 
bulunmamaktadır. Özellikle beyin göçü çerçevesinde yetişmiş işgücünün geri dönmesi için bu 
bireylerin göçünü tetikleyen mesleki ve ona paralel ekonomik endişelerin giderilmesi, Ar-Ge 
faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılması bilim insanlarının gidişlerinin geçici süreli olmasına hizmet 
edecektir (Toksöz, 2006: 251-252).  Bu bağlamda, Tübitak’ın Uluslararası Lider Araştırmacı Programı 
son dönemde ortaya çıkan bir güzel örnektir.3 Bu programların yaygınlaştırılması önem arz 
etmektedir. Sürekli ülke dışında ikamet edenler açısından ülkedeki gelişmelerden haberdar 
olabilecekleri ve ayrıca ülkemize katkı sağlayabilecekleri uzman şebekelerin kurulması gereklidir. 
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EKLER 

EK 1: 
ANKETE KATILANLARIN GENEL VERİLERİ 

Yaş Dağılımı % 

18-20 arası 20,2 
21-25 arası 63,6 
26-30 arası 16,2 

Toplam 100,0 

Cinsiyet  

Erkek 42,8 
Kadın 57,2 
Toplam 100,0 
Akademik Seviye  
Ögrenci 39,3 
Lise Mezunu 4,0 
Meslek Lisesi Mezunu 1,2 
Üniversite Mezunu 37,6 
Yüksek Lisans ve Dengi Mezunu 17,3 
Toplam 100 
Medeni Hali  
Bekar 74,6 
Evli 23,1 
Toplam 100,0 
Çocuğunuz var mı?  
Hayır 85,5 
Evet 14,5 
Toplam 100,0 
Yabancı Dil Seviyesi/İngilizce  
Bilmiyorum 3 kişi 
Düşük 30 kişi 
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Orta 85 kişi 
Yüksek 52 kişi 
Toplam 100,0 
Yabancı Dil Seviyesi/Almanca  
Bilmiyorum 113 kişi 
Düşük 54 kişi 
Orta 3 kişi 
Yüksek 2 kişi 
Toplam 100,0 
İki Yabancı Dil Bilen 3 kişi 
Ekonomik Faaliyet Sektörü  
Hizmet 52,7 
Sanayi 6,6 
Diğer 40,7 
Toplam 100,0 
Sahip Olunan En Nitelikli Meslek  
Hekim 32,9 
Yönetici 17,3 
Profesyonel muhasebe, idari büro çalışanı 8,1 
Mühendis 9,2 
Diğer 27,7 
Toplam 100,0 
Aylık Gelir TL (tüm kaynakları göz önüne alarak)  
Asgari ücretten az 37,6 
2.000-3.000 20,2 
3.000-5.000 12,1 
5.0000-10.000 21,4 
10.000 ve üzeri 8,7 
Toplam 100,0 
Ülkenin Ekonomik Durumuna İlişkin Değerlendirme  
Çok iyi    1,7 

İyi 8,7 
Normal 2,9 
Kötü 57,8 
Çok kötü 28,9 
Toplam 100,0 
Bir Yıl öncesine Göre Ülkenin Ekonomik Durumu  
Daha iyi  10,4 
Daha kötü 79,2 
Aynı 10,4 
Toplam 100,0 
Gelecek Yılın Ekonomik Durum Beklentisi  
Daha iyi 8,1 
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Daha kötü 75,1 
Aynı 16,8 
Toplam  100,0 
Başka Ülkede Çalışmayı Düşünenler  
Evet 67,4 
Hayır 32,6 
Toplam 100,0 
Yurt Dışında Yaşamaya Dair Beklentiler  
İş beklentileri 24,9 
Eğitim beklentileri 12,1 
Mesleki deneyim beklentileri 11,0 
Kişisel deneyim beklentileri 33,5 
Diğer 18,5 
Toplam 100,0 
Göç Etmeye Karar Verseniz Aşağıda ki Seçeneklerden Hangisini Tercih Eder siniz?  
Avrupa Birliği Ülkeleri 76,9 
ABD. 16,2 
Okyanusya 6,4 
Toplam 99,5 
Göç Ettikten Sonra Türkiye’ye Yeniden Dönmeyi Planlıyor musunuz?  
Evet 78,2 
Hayır 21,8 
Toplam 100,0 
Türkiye'ye Geri Dönmek İstememenizin Önemli İki Nedeni  
İşsizlik/ Ekonomik durum 11 
Gelecek için imkanların iyi olmaması 49,7 
Yurtdışında yaşamayı severim/yeni kültür edinmek 10,3 
Sosyal ağ bağlantısının/çevresinin az olması 0,6 
Bir süre sonra her halükarda geri döneceğim 28,4 
Toplam  100,0 
Avrupa Birliğine (AB) İlişkin Bakış Açısı  

  Çok olumlu 10,4 

Olumlu               37,6 
Nötr 39,3 
Olumsuz  9,8 
Çok olumsuz 2,9 
Toplam  100,0 

Türkiye’nin AB Üyesi Olmamasınının Size Yansıyan Olumsuz Tarafı Olduğunu  
Düşünüyor musunuz? 

 

Evet  65,9 
Hayır 34,1 
Toplam  100,0 
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Öz 

Su doğal bir kaynak olmasına rağmen, sonsuz değildir. Ayrıca kirlenmeye müsait ve 
kullanılabilir özellikleri hızla kaybolmaya müsait kıt bir maldır. Dünyadaki tatlı su miktarı nüfus 
artışı, kaynakların kirlenmesi ve yanlış kullanımı ile daha da kıt hale gelmiştir. Bütün bu sorunlar 
dünya ülkelerinde su yönetimi konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Suyun 
sınıflandırılmasında iki ekol bulunmaktadır. İlk ekol, suyu özel mal olarak kabul eder. Su kıt bir 
kaynak olduğu için, fiyatlandırma mekanizmasının mutlaka kullanılması gerektiğini iddia 
etmektedirler. İkinci ekol ise tüm insanların suya erişim hakkına sahip olduğunu savunur. 
İnsanların, hayatlarını devam ettirmeleri açısından asgari miktara ulaşması gerekmektedir. 
Çalışmanın amacı, Türk Toplumu'nun bu sorunla ilgili algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada 
derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle Ankara, İzmir, 
Manisa, Uşak, Afyon'da yaşayan 150 katılımcıya ulaşılmıştır. Tüm katılımcılar suya erişimin bir 
insan hakkı olduğu belirtmişlerdir. Araştırmada suyun özel mallar gibi piyasa koşullarında 
fiyatlandırılmasının etik olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yerine, su kullanımında israfı 
önleyecek bir fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması gerektiği ortaya konmuştur.   
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Abstract 

Although water is a natural source, it is not endless. Furthermore, it is available to be polluted, 
and its usable properties are quickly lost. The amount of fresh water in the world have become a 
scarce resource with population growth, pollution of resources and mishandling. All these 
problems have brought important discussions on water management in the world countries. 
There are two ecols of water classification. The first ecol accepts water as special goods. Since the 
water is a scarce resource, it means that the pricing mechanism must be used with absolute ease. 
Second ecol defends that all people have right of access to water. Water is a merit goods that must 
be reached to the minimum quantity for enable people to spend their lives. The aim of the study 
is to show perceptions of Turkish Community about this problem. In-depth interviewing 
technique has applied in the study. With convenience sampling method, it has been reached to 
150 participants who live in Ankara, İzmir, Manisa, Uşak, Afyon. All of the participants have 
been indicated that access to the water is a human right. In the study, it has been concluded that 
water pricing is not ethical in the market conditions like special goods. Instead, it has been 
demonstrated that a pricing mechanism should be implemented to prevent wastage in water use. 
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GİRİŞ 

Su, insan hayatının devamı için “olmazsa olmaz” derecede kıymetli bir kaynaktır. 
Yaşamsal işlevlerin gerçekleşmesinde en çok gereksinim duyulan doğal bir kaynak olup, 
yeryüzündeki canlılar için vazgeçilmez bir unsurdur. Dünyanın 3/4'ü sularla kaplı 
olmasına karşın, tatlı su miktarı %0,74'tür (Akın vd., 2007: 107). Tatlı su; nüfusun artması 
ile birlikte talebin artması, su kaynaklarının kirletilmesi ve kötü yönetilmesinden dolayı 
daha da kıt bir kaynak haline gelmektedir. Ayrıca bu olumsuzluklara suyun küremizde 
eşit dağılmaması da eklenince, su yönetimi, çağımızın en önemli sorunlarından biri 
olarak görülmektedir. Su, sonsuz bir kaynak olmayıp, kirlenmeye müsait, kullanılabilir 
özelliklerini çabuk kaybeden doğal bir kaynaktır.  

Dünya’da birçok ülke su sıkıntısı çekmektedir. Halen 1,2 milyar insan sağlıklı suya 
erişemezken, 2,4 milyardan fazla insan da hijyen koşullarına uygun suya erişememektir 
(Kaya, 2014: 55-75). Ülkemiz su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer almasa da artan 
nüfus, tehdit edici bir unsur olarak kapımızı çalmaktadır. Kentleşme ve sanayileşmeye 
bağlı olarak artan su talebi dikkate alındığında, yenilenebilir su kaynaklarında bir 
azalma ile karşılaşıldığı gözlenmektedir. Bu durum su kaynaklarının korunması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki su aynı zamanda, gerekli ve yeterli 
miktarda, sağlık ve hijyen standartları altında temin edilmesi gereken, tüketilmesinin 
fiyat ya da kıtlık nedeniyle belli bir düzeyin altına inmesi durumunda kitlesel bulaşıcı 
hastalıkların ve sağlık sorunlarının baş göstereceği negatif dışsallıkların önlenmesi 
gereken bir maldır.  

Çalışmada kentsel içme suyunun nasıl bir mal ve hizmet olduğu konu edilmektedir. 
Yani şebekeler ile meskenlere tedarik edilen içme suyunun kamusal bir mal olup 
olmadığı bu çalışmada irdelenmiştir. Ayrıca içme suyu fiyatlandırılırken hangi 
kriterlerin baz alınması gerektiği bu çalışmada tartışılmıştır. Zira su bazı ülkeler ve 
kuruluşlar tarafından ekonomik bir olarak kabul edilmekte ve kar amacı ön planda 
tutulmaktadır. Bazı ülkeler ise içme suyunun bir hak olarak kabul ettikleri için ücretsiz 
olarak sunmaktadırlar. 

Bu çalışmada derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ankara, İzmir, Manisa, 
Uşak ve Afyonkarahisar illerinde yaşayan 150 kişiye ulaşılmıştır. Kolayda örnekleme 
yolu ile seçilen katılımcılara 5 temel soru yöneltilmiştir. Katılımcıların içme suyu 
hakkındaki görüşleri tespit edilmiştir. İçme suyunu insan hakları kapsamında 
değerlendirdikleri, belediyelerin sunduğu içme suyu hizmetinin kamusal mal 
niteliğinde görülmesi gerektiği ve suyun bir bedel karşılığı verilmesinin daha uygun 
olacağını düşündükleri görülmüştür.  

 

İÇME SUYUNUN TASNİF SORUNU 

İçme suyunun nasıl bir mal olduğu noktasında tam bir uzlaşma sağlanamamakla 
birlikte, dünya devleri, suyun ekonomik bir meta olarak görülmesini istemektedirler 
(Diler, 2008:23). 1992 yılında düzenlenen Dublin Konferansında, suya ilk kez, "ekonomik 
mal" tanımlaması yapılmıştır (Zaag, 2002:98-104). Suyun, ekonomik meta olarak 
görülmesi kıt bir kaynak olmasından kaynaklanmaktadır. Suyun tasnifi açısından bir 
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kırılma noktası olan Dublin Beyanı, su talep yönetiminde 4 prensip öne sürmektedir 
(Solanes, 1999:17). Bu prensipler, artan dünya nüfusuna karşın, hızla kirlenen temiz su 
kaynaklarının, nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili alternatifler sunmaktadır.   

Su ve su gibi doğal kaynaklar, 20. yüzyılın sonuna kadar, ortak mal veya kamu malı 
olarak görülmekte idi (Atvur, 2013). Ticarete konu olmayan bu gibi mallar, Roma 
Hukukunda "res publica" olarak adlandırılmış, genel kamu çıkarını koruyacak 
kurallarla düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Esasen terminolojik bir ayrılık vardır 
(Vander, 2000:47-63). Bu ayrılıklar suyun tasnifi konusunda, iki ekolü doğurmuştur. İlk 
ekole göre; su kıt bir kaynak olduğu için, fiyatlandırma yoluyla suyun talebi 
yönetilmelidir. İkinci ekol, suyun kıt bir kaynak olduğunu kabullenmekle birlikte, talebi 
yönlendirmek için suyu ekonomik bir mal olarak görmeye gerek olmadığını 
savunmaktadır. Dolayısıyla fiyatlandırma aracının kullanılmasını uygun 
görmemektedir.  

 

Temel Hak Bağlamında İçme Suyu (Kamu Yönetimi Yaklaşımı) 

Türk Dil Kurumu hak kavramını birkaç şekilde tanımlamıştır. Birinde, "Adaletin, 
hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç" şeklinde, diğerinde, "Emek 
karşılığı ücret" şeklinde tanımlamıştır. Anayasamızın ikinci kısmında, temel hak ve 
ödevlerden bahisle, kişi hakları, sosyal ekonomik ve siyasi haklar tanımlanmıştır. 
Madde 12'de temel hak ve hürriyetler başlığında, "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." 

Genel kabul görmüş toplumsal sözleşme niteliği taşıyan "İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi1"nde suyun temel haklardan olduğuna dair, belirgin bir ifade 
bulunmamaktadır (Kartal, 2006:478-485). Ancak, 3. maddesinde "Yaşamak, özgürlük ve 
kişi güvenliği herkesin hakkıdır" ifadesiyle, suya erişimin, dolayısıyla yaşamak hakkına 
girdiği söylenebilmektedir. Her ne kadar suyun ekonomik bir değeri olduğu kabul 
edilse de, suya erişmenin de insanın hakkı olduğu da, uluslararası platformlarda 
dillendirilmeye başlanmıştır (Irujo, 2007:267-283). Başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
olmak üzere, pek çok uluslararası kuruluş, insanın susuzluktan ve susuzluğa bağlı 
hastalıklardan ölmeyecek minimum seviyede suya ulaşmasının gerektiğini kabul 
etmektedirler (Gleick, 1993:79-112). 

Esasen, suyu hak olarak görenler, insanın, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi 
için temiz suya mutlaka ulaşması gerektiğini savunmaktadırlar. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, minimum düzeyde bu miktar 25 litredir (Çiçek, 2009:184). Kentsel şebeke suyu, salt 
özel mal olarak yönetilirse, suya ulaşım maliyeti ciddi boyutlarda artış gösterecek, 
İngiltere'de olduğu gibi "su yoksulları" ortaya çıkacaktır (Görer, 2001:26). İngiltere'de, 
içme suyunu özel sektörün vermesi ile su faturalarında ortalama %31'lik bir artış 
meydana gelmiştir. 

Ülkemizde içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri belediyeler tarafından, yani kamu 
sektörünce sunulmaktadır. Her ne kadar kalkınma planlarında, ileriki yıllarda bu 

 
1 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf-Erişim Tarihi(18.02.2015) 
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hizmetlerin özel sektöre devri planlansa da, ülkemiz bu hizmetlerin, tek amacı kar olan 
özel şirketler tarafından sunulmasına hazır değildir. 1993 yılında Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin, içme suyu ve kanalizasyon hizmeti sunumunu yabancı bir şirkete 
devretmesi, bu şirketin en fazla 6 yıl devam edip tekrar belediyeye bırakması önemli bir 
delildir (Çalcalı, 2014). 

 

Ekonomik Açıdan İçme Suyu (Piyasacı Yaklaşım) 

Gereksinim (Güzelsarı ve Tuluay, 2011) gibi görülse de kıt bir kaynak olduğu için su, 
her geçen gün daha da kıymetlenmektedir. Kıt kaynakların idareli kullanılması esastır. 
Bu noktada aşırı talebi kısmak için, fiyat mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Zira 
uluslararası otoritelerin son otuz-kırk yılda, suyun tasnifinde değişen görüşleri bunun 
göstergesidir. 1972 yılında Stockholm Deklarasyonunda suyun doğal bir kaynak olduğu, 
korunması gerektiği ve kamusal mal olduğu belirtilmiştir (Aykan, 2006:366). Yirmi yıl 
sonra, Dublin Beyanında suyun ekonomik değeri olduğu ve ekonomik mal olarak ele 
alınması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı yıl Rio Deklarasyonu ve Gündem 21'de suyun 
sosyo-ekonomik yönünün de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Dünya 
Bankası adeta noktayı koymuş, suyun özelleştirilmesi ve içme suyu hizmetinin 
kamunun elinden alınmasının gerekliliğini savunmuştur (Aykan, 2006). 

Değişen dünyada, suyun ekonomik bir mal gibi görülmeye başlanmasındaki temel 
sebeplerden birisi; Dublin deklarasyonunda, suyun bazı özelliklerinin belirtilmemesidir 
(Biswas, 1997:141-168). Deklarasyonun, hakkaniyet ve bölgesel gelir dağılımı gibi suyla 
ilgili temel kavramları dikkate almaması, ekonomik bakış açısını güçlendirmiştir. Diğer 
bir sebep de, kıt bir kaynak olan suyun israfını önlemektir. Tatlı su kaynaklarının israf 
edilmesi, gelecek nesiller açısından hiç de istenilen bir durum değildir. Bu gibi sebepler, 
suya ekonomik bir mal hüviyetini kazandırmaktadır. Kaldı ki su, kamusal mal 
statüsünde kalsa bile, kamu-özel ortak politikalarıyla ekonomik bir mal gibi yönetilmesi 
mümkün görülmektedir (Atvur, 2013).  

Küresel su tartışmalarının temelinde, suyu salt ortak mal veya salt özel mal olarak görme 
isteği yatmaktadır. İki ekol, suyun statüsü konusunda uzlaşma sağlayamamışlardır. Zira 
su ilk akıma göre, temel hak olduğu için, tüketiminde rekabeti netice verecek 
politikalardan kaçınılmalıdır. Her insan, yaşamını sürdürecek kadar suya 
erişebilmelidir. İkinci akım ise, hızla tükenen temiz su kaynaklarının, fiyatlandırma 
yöntemiyle dengeli ve israfsız kullanımına zemin hazırlayacak politikaların hayata 
geçirilmesini istemektedir. Son yıllarda, uluslararası konferanslar, zirveler ve su 
forumlarında, ikinci akımın kuvvetlendiği görülmektedir.  

1990 yıllına kadar Dünya Bankası, çok büyük yatırımlar gerektirdiği için, içme suyu 
temin ve sanitasyon2 hizmetlerinde tek aktör kamu sektörü olmasının gerektiğini iddia 
ederken, özellikle 2000 yılından sonra, çok uluslu şirketler yoluyla, özel sektörün de, 
içme suyu temininde pay sahibi olmasını istemektedir (Castro, 2008:63). 

 

 
2 Çevre koşullarını sağlığa elverişli duruma getirme, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri alma, çevre hijyeni.  
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İÇME SUYUNUN DOĞAL TEKEL YÖNÜ 

Üretim, iletim ve ticaretindeki teknoloji, o hizmetin doğal tekel kabul edilmesindeki en 
temel etkendir (Ataay, 2003:34). Su - kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, köprü, 
telekomünikasyon, demiryolu, liman ve havalimanı gibi hizmetler, doğası gereği tekel 
niteliktedir. Bu hizmetlerin sunumu belirli bir iletim ve boru hattı ile sağlanabilmektedir. 
Ayrıca doğal tekel mahiyetindeki bu hizmetlerin 3 özelliği bulunmaktadır (Ataay, 
2003:34). Birincisi; birden fazla şirketin aynı anda hizmet verebilmesi için, farklı hatlar 
kurması gerekir, bu ise ekonomik verimlilik açısından israfa neden olur. Diğer özelliği; 
teknolojinin niteliği ancak tek firma ile verimliliği maksimum düzeye taşıyacaktır. Son 
olarak; bu tip kamu tekeli pozisyonundaki hizmetlerin toplumun tüm kademelerine 
ulaşması gerekmektedir. Zira tersi durumda, mesela toplumda su ve elektrik hizmetine 
ulaşamayanların varlığı, o toplum adına gelişmişlik ve refah adına kötü bir durum 
olacaktır. 

İçme suyu ve sanitasyon (kanalizasyon ve katı atık) hizmetleri şebeke gerektiren doğal 
tekel hizmetlerdir (Çakal, 1996). Şebeke ise; önemli miktarda ilk yatırım gerektiren, sabit 
maliyetleri çok olan, elektrik, doğalgaz ve su gibi hizmetlerin bulunduğu piyasalardır 
(Tepe ve Ardıyok, 2004:115). 

Daha önce de belirtildiği gibi, suyu salt özel, salt kamusal mal gibi görmek, sorunu 
çözmekten çok uzak iki yaklaşımdır. Burada önemli olan, hangi yönünün daha ağır 
bastığıdır. Zira neo liberallere göre; tam kamusal mal olması için, tüketiminden 
kimsenin dışlanmaması ve fiyatlandırılmaması gerekmektedir ki bu yönü ile içme suyu 
özel maldır (Bakker, 2007:435). Suyun bu iki karakteristiğine bakıp hükmedenler suyu 
bir hak olarak ta görmemektedirler. Elbette kamunun mülkiyetinde olması onu, 
kamusal mal yapmayacağı da bilinmelidir. Ancak bir mal ne kadar çok kamusalsa, o 
hizmeti kamunun sunması daha iyidir.  

İçme suyu şebeke hizmetlerinin kamusal mal hüviyetinde olduğunu savunanların 
gerekçelerinin en önemlisi, bu hizmetin doğal tekel oluşudur. Doğal tekel; artan 
maliyetlerin çok önemli olduğu ve sektörde sadece tek firmanın olduğu sanayilerdir. 

Nitekim doğal tekeller, devletin ekonomiye müdahalesi veya doğrudan girmesi 
noktasında önemli sebeplerden birisidir. Doğal tekel piyasasında tüketicinin dışlanması 
devlet adına kötü bir durumdur. O halde dışlama sınırlı olacaktır.  

Bir insanın, yetecek kadar suya ulaşması ve bu noktaya kadar dışlanmaması, içme 
suyunu erdemli mal sınıfına dâhil edecektir. Çünkü erdemli mallar da devletin 
ekonomiye müdahalesini meşru kılan durumlardan birisi olmakla birlikte, tüketimi 
kamu otoritesi tarafından özendirilen mallardır. Temel insani gereksinim yönüyle, 
insanların suya erişmelerinin kamusal tarafının ağır basmasıyla kamu otoritesinin 
sunumuna konu olabilecekken, zaruri su kullanım miktarından sonraki hizmet sunumu 
özel mal olarak değerlendirilebilecektir (Gökdemir, 2008). Bu bağlamda, içme suyu ve 
kanalizasyon hizmeti, bazı yönleriyle özel mal iken, daha önemli tarafları ile kamusal 
maldır. 

Sosyal mallar, üç gruba ayrılmaktadır (Akalın, 2003:42-43). 

 - Salt sosyal mallar 
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 - Karma mallar 

 - Erdemli mallar 

 Erdemli mallar kişisel mal niteliğine sahip, tüketimleri engellenebilir hatta 
tayınlanabilen mallardır. Eğer erdemli malların üretimi piyasaya bırakılsa, yeteri kadar 
tüketilmeyecek ve negatif dışsallığa neden olacaklardır. Bunun için merit mallar kamu 
bütçesince finanse edilirler. Su, mahrumiyetinden dolayı, insanların hastalanması ve 
topluma zarar vermeleri yönüyle, asgari seviyede her insanın kullanması gereken 
erdemli bir maldır. 

 

İÇME SUYUNDA FİYATLANDIRMA(MA) ÇELİŞKİSİ  

Kamu kesimince gerçekleştirilen altyapı hizmetleri, uzun vadeli, büyük bütçeli ve 
başlandığında vazgeçme maliyetleri çok yüksek yatırımlardır. İçme suyu ve atık su 
hizmetini sunmak, hijyeni sağlamak ve devam ettirmek, dünyada birçok metropol 
şehrin en önemli sorunlarındandır.3 Doğal tekel olan bu hizmetlerin hem altyapısını 
hazırlamak hem de işlerlik kazandırmak, kamu otoritesi açısından çok fazla sıkıntı 
olmayacaktır. Çünkü altyapı hizmetlerinin fiyatlandırması yapılırken, sosyal fayda, 
sosyal maliyet, parasal fayda ve parasal olmayan fayda gibi etkenler dikkate alınır. 
Sübvansiyon bu çeşit kamu kesiminin sunduğu hizmetler için vazgeçilmez bir unsurdur. 

İçme suyunun fiyatlandırılması, iki açıdan sorun teşkil etmektedir. Birincisi; kamu 
sektörü, kıt bir kaynak olan suyun yönetiminde fiyatlandırma problemi ile 
karşılaşacaktır. Temiz su kaynaklarının sürekli kirlendiği, nüfusun hızla arttığı bir 
dünyada su israfını önlemenin ne kadar lüzumlu olduğu aşikârdır. Bu hedefin 
tahakkuku için fiyatlandırma mekanizmasını düşünmemek çok hayalî bir yaklaşım 
olacaktır. İkinci olarak; özel sektör açısından, kar maksimizasyonu birinci ölçüt olduğu 
için, tüketicinin suyu pahalıya satın alması noktasında fiyatlandırma sorunu ortaya 
çıkacaktır. Bazı ülkelerde olduğu gibi dünya, özel sektörün bu hizmeti sunması ile "su 
yoksulu" kavramı ile tanışacak, insanlar pahalı olan suya ulaşamadıkları için hayat 
kaliteleri düşecek, hatta azımsanmayacak sayıda insan, hayatını kaybedecektir.  

Bu çalışmada genel kanı, içme suyunun ekonomik bir meta olmaktan çok, kamusal 
yönünün daha ağır olduğudur. Ancak bu kanı, fiyatlandırmanın yapılmaması anlamına 
gelmemelidir. Mahalli idarelerdeki fiyatlar, piyasadaki fiyatlara benzemesine rağmen, 
aslında kamu fiyatıdır. Çünkü bu fiyatlar arz ve talebe göre oluşmazlar. İçme suyu 
hizmetinin özel faydası, sosyal faydasından büyüktür. Hizmetten faydalananların 
mutlaka bir bedel ödemesi gerekmektedir. Sosyal faydasının da göz önüne alınmasıyla 
belirlenen bu bedele fiyat denmektedir (Binatlı, Varcan ve Çakır, 1994:22). 

İçme suyu hizmeti, temin, taşıma ve dağıtım gibi alt yapı hizmeti kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu hizmetin etkin yürütülebilmesi için, anlamlı bir bakım onarım 
yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırım olmaz ise, suyun hijyenik sunulması 
tehlikeye girecek, içme suyunun kalitesi düşecektir. Kalitesi düşen suyun, hane 

 
3 Transparancy Statement (2006), "Water and Wastewater Prices in Metropolitan and Regional, South 
Australia" s:7 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9): 677-689. 

 684 

halklarınca talebi azalacak, tüketici içme suyunu daha pahalı bir şekilde piyasadan 
temin edecektir (Çelen ve Bali, 2005). 

Diğer taraftan içme suyu diğer erdemli mallar gibi, tüketimi sürekli özendirilecek bir 
mal değildir. Belli bir noktaya kadar, yani gereksinim miktarının tüketimi özendirilip, 
bu miktardan sonrası için de israfı önleyici bir fiyat politikası şarttır. İzlenecek fiyat 
politikası, tüketilecek miktarın yönetimine aracılık etmelidir. Denge muhafaza 
edilmelidir. 

Ülkemizde içme suyu sektörü, kamunun tekeli altında bulunmakta, halkın %99'u 
merkezi ya da yerel idarelerce sunulan hizmetlerden faydalanmaktadır. Alt yapı 
sektörleri içinde en fazla tekel özelliği gösteren su sektöründe, en uygun kurumsal 
yapının ne olduğu ve fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı noktasında fikir birliği 
bulunmamaktadır (DPT, 2001: 58). Dünyada su üzerinde genel kabul görmüş 
konulardan ilki, sağlıklı ve yeterli suya ulaşmanın insan hakkı olarak tanımlanmasıdır. 
İkicisi ise, sürdürülebilir bir kalkınma için, suyun bir bedel karşılığı sunulması 
gerekliliğidir (DPT, 2001: 59-60). 

Yaşam standartları, ekonomik gelişme düzeyi ve nüfus arttıkça, suya olan talep her 
geçen gün artmaktadır. Talebin artmasına karşın su miktarı sabit kalmaktadır (Tüsiad, 
2008: 183). Bu durum sadece yerel ve mahallî bir sorun olmaktan öte, bölgesel ve küresel 
anlamda ciddi bir sorun olarak çıkagelmektedir (Azevedo ve Baltar, 2005). Artan talebi 
karşılamak,  kaliteli ve yeterli miktarda suyu sunabilmek için üç farklı yaklaşım ve 
mekanizma benimsenmektedir. Birincisi, uzun vadeli sabit sunum ilkesidir. İkincisi arz 
odaklı yönetimdir. Üçüncüsü ise talep odaklı mekanizmadır.  

Uzun vadeli sabit sunum yaklaşımında çevresel ve ekonomik faaliyetler fazla olup, 
kamu kaynakları israf edilmektedir (Güler, 1999: 17). Halk su kaynaklarının çok ucuz 
olduğu kanısına kapılmaktadır. Bu yönteme göre, gereksiz su kullanımını kısmak 
mümkün değildir. Bedel alma ilkesinin suyun aşırı ve gereksiz kullanımını kısacağı 
görüşü vardır. Fatura edilen su kullanım ücretinin maliyetin altında olduğu, ancak yine 
de yatırımlar için bir finansman aracı olacağı varsayılmaktadır. Dolayısı ile israf az da 
olsa önlenmiş olacaktır. Suyun fiyatlandırılması suyun ekonomik değerini belirlemenin 
yanında özellikle talebin yönetilmesi tüketimin dengelenmesi ve doğal kaynakların 
daha etkin kullanımı açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür, “içme suyu yönetimi” ve “içme suyu fiyatlandırması” kavramları bağlamında 
taranmıştır. Tarımsal sulama ile ilgili yapılan çalışmalar dışlanmıştır. Geriye kalan diğer 
çalışmaların önemli bir kısmı “su hakkı” ile ilgili olduğu görülmüştür. Ulaşılan 
çalışmalar 4N 1K literatür tarama modeline göre irdelenmiştir. 
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Yazar, Tarih Amaç Yöntem Sonuç 

 

Kartal, 2006 

Son yıllarda suyun ticari bir 
mal gibi görülmesinin, 
insanların suya erişimini nasıl 
etkilediğini araştırmaktır.  

Literatür 
İncelemesi 

Su ticari bir meta olarak 
görüldüğünde, özel sektörün bu 
hizmeti sunmasının zor olacağı tespit 
edilmiştir.  

 

Kılıç, 2008 

Suya erişim sorununun nasıl 
çözüleceği konusunda öneriler 
sunmaktır.  

Literatür 
İncelemesi 

Su kıtlığı sorunun çözüm yolunun 
özelleştirmeden geçmediği ve israfı 
kısacak başka yolların bulunması 
gerektiği vurgulanmıştır.  

 

Eren, Bilgiç, Karlı 
ve Miran, 2008 

Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde yer alan 6 ilde 
yaşayan vatandaşların sağlıklı 
suya ulaşmak için katlanmayı 
kabul ettikleri fiyat tespit 
edilmiştir. 

 

Anket 

Çalışmanın sonunda katılımcıların 
sağlıklı suya erişebilmek için 6 YTL’yi 
gözden çıkardıkları, bunun üzerindeki 
bir fiyat toplam hasılayı negatif yönde 
etkileyeceği tespit edilmiştir. 

Özsoy, 2009 Suyun ticari bir meta olarak 
görülmesinin toplumsal olarak 
yansımalarını tartışmaktır.  

Literatür 
İncelemesi 

Suyun kamusal nitelikte bir hizmet 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Güzelsarı ve 
Tuluay, 2011 

Suyun özelleştirilmesi 
sürecinde uluslararası 
örgütlerin incelenmesidir. 

Literatür 
İncelemesi 

Su kıtlığını çözmek için özelleştirilmesi 
gerektiği düşüncesinin yanlış olduğu, 
suyun ticarileşmesinin suya erişimi 
daha zor hale getirdiği tespit edilmiştir.  

Tutar, Kılıç ve 
Aytekin, 2012 

Su arzı ve talebi, ekonomi 
içindeki yeri ve dünya içme 
suyu uygulamaları konu 
edilmiştir.  

 

SWOT Analizi 

Analizin sonunda, su kaynaklarının 
yeterli olmadığı ve suyun ekonomik 
bir mal olduğu ortaya konmuştur. 

Atvur, 2013 Dünyada su yönetimi 
tartışmalarının geldiği son 
noktayı ortaya koymaktır. 

Literatür 
İncelemesi 

Su hakkı kavramının yaygınlaşmasının 
gerektiği ortaya konmuştur. 

 

Çalcalı, 2014 

Çalışma Türkiye’de şebeke 
suyu hizmetinin son 
durumunu konu 
edinmektedir.  

Literatür 
İncelemesi 

Çalışmada, Türkiye’de şebeke suyu 
hizmetinin yönetilmesinde bağımsız 
bir kuruluşa ihtiyaç olduğu ortaya 
konmuştur. 

 

YÖNTEM VE BULGULAR 

Bu çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Kolayda örnekleme 
ile Ankara, İzmir, Manisa, Uşak, Afyon illerinde yaşayan 150 katılımcıya ulaşılmıştır. 
Katılımcılara önceden hazırlanan 5 soru yöneltilmiştir. Verdikleri cevaplar tarafımızdan 
çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan sorular şunlardır; 

1. Suya erişim sizce insan haklarından mıdır? 
2. Belediyeler tarafından meskenlere tedarik edilen içme suyu sizce kamusal bir 

mal mıdır? 
3. Meskeninizde kullandığınız suyu pahalı mı bulmaktasınız? 
4. Eğer belediye başkanı olsaydınız içme suyu hizmetinin fiyatlandırmasını 

nasıl yapardınız? 
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5. Belediyelerin sundukları içme suyu hizmeti sizce bir bedel karşılığı mı 
olmalı? 

Birinci soruda içme suyu hizmetinin veya suya erişimin bir insanlık hakkı olup olmadığı 
sorgulanmıştır. Katılımcıların tamamı suyu bir insan hakkı olarak görmektedirler. 
Özellikle Afrika’da temiz suya erişemediği için hayatlarını kaybeden insanların varlığı 
konusu katılımcıların belirttikleri en önemli durum olarak gözlenmiştir. Suyun insanın 
temel haklarından sayılmasının sebebi erişilemediğinden ötürü insan hayatının sona 
ermesidir. Literatür taramasında da bu durum net bir şekilde görülmüştür. Zira içme 
suyu ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir kısmında suya erişimin insanın en önemli 
haklarından olduğu vurgulanmaktadır.  

Katılımcılar 2. soruya net bir cevap verememişlerdir. Bu soruda, belediyeler tarafından 
sunulan su hizmetinin kamusal mal niteliğe haiz olup olmadığı sorulmuştur. Zira “içme 
suyu özel maldır” veya “içme suyu kamusal bir maldır” gibi genellemelerden 
kaçınmışlardır. Yapılan çalışmalarda ise içme suyunun kamusal mal olma yönünün 
daha ağır bastığı görülmüştür. İçme suyu hizmetinin özelleştirilmesinin sakıncaları pek 
çok çalışmada dile getirilmiştir. Kamusal malların en temel özellikleri; tüketiminden 
kimsenin dışlanmaması, fiyatlandırılamaması ve faydasının bölünememesidir. Bu 
özelliklere bakıldığında içme suyu hizmeti günümüz koşullarında özel bir mal 
görünümündedir.  

3. soru suyun fiyatı ile ilgilidir. Belediyeler tarafından sunulan içme suyu hizmet 
fiyatının nasıl olduğu bu soruda ortaya konmak istenmiştir. Buna göre katılımcıların 
önemli bir kısmı, belediyelerin sundukları içme suyunu pahalı bulmadıklarını 
söylemişlerdir. Zira iller bazında belediyelerin içme suyu tarifeleri incelendiğinde bu 
durum görülmektedir. Belediyeler eliyle sunulan içme suyu hizmetinin gerçek fiyatının 
faturalara yansıtılmadığı düşünülmektedir. Bazı katılımcılar ise olması gerekenden 
pahalı bulmaktadırlar. Bu katılımcıların ortak özelliği ise, suyu hak olarak görmeleridir. 
Hak olan bir şeyin tüketiminden insanların dışlanmasını kabul etmedikleri için mevcut 
fiyat tarifelerini yüksek bulmaktadırlar.  

4. soruda ise net bir cevap elde edilememiştir. Çünkü fiyatlandırma konusu için teknik 
bilgiler de gereklidir. Bu nedenle çalışmanın bu kısmında daha çok literatürdeki 
bilgilerden faydalanılmıştır. Buna göre, içme suyu kıt bir kaynak olduğu için israfın 
önüne geçilmesi gerekmektedir. Temiz suya ulaşmak her geçen gün daha da zor hale 
gelmektedir. Bedelsiz sunulan içme suyunun israfa neden olduğu birçok çalışmada 
vurgulanmıştır. Su israfının önüne geçilebilmesi için mutlaka bir fiyatlandırma 
mekanizmasının uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Fiyatlandırma, her ne kadar 
özel malların özelliği olsa da, kamusal mal niteliği ağır basan içme suyu için kaçınılmaz 
bir gerçektir. Ancak içme suyunun gerçek fiyatı ile değil, israfı önleyecek seviyede 
sunulması tavsiye edilmektedir. 

5. soru bir önceki sorunun devamı niteliğindedir. Bu soruda ise verilen cevaplar temelde 
3 gruba ayrılmıştır. Katılımcıların bir kısmı içme suyunun bedelsiz sunulması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Başka bir kısmı ise bir bedelinin olması gerektiğini 
savunmuşlardır. Son kısım katılımcılar, bir insanın ulaşması gereken su miktarının 
bedelsiz sunulması ve fazlasının ise fiyatlandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Uluslararası literatürde hâkim olan görüş ise, bir insanın hayatını devam ettirmesi için 
gereken su miktarının bedelsiz sunulmasıdır. Bu miktardan sonrası için israfı önleyecek 
bir fiyatlandırma mekanizmasının uygulanmasıdır. 

 

SONUÇ 

Son yıllarda tatlı ve temiz suya erişim dünya ülkelerinin en önemli sorunları arasında 
yer almaktadır. Özellikle birçok Afrika ülkesi ciddi anlamda su sıkıntısı yaşamaktadır. 
Kıt bir kaynak olması da düşünüldüğünde suyun israfının önlenmesi önemli bir 
konudur. Temiz su kaynaklarının korunabilmesi konusunda uluslararası bazı adımların 
atıldığı gözlemlenmektedir. Ancak henüz içme suyunun nasıl bir mal olduğu 
konusunda fikir birliği sağlanamamıştır. Bu çalışmada içme suyunun tasnif sorunu konu 
edilmektedir. İçme suyunu ekonomik bir mal olarak gören bir anlayış hâkimdir. Bu 
anlayışın gerekçesi, kıt bir mal olan suyun fiyatlandırılması gerektiğidir. 
Fiyatlandırılmadığı takdirde insanların içme suyunu gereksiz kullanmalarının önü 
açılacaktır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların da konuya bu 
açıdan baktıkları görülmektedir. Başka bir akım ise içme suyunun insanın temel 
haklarından olduğunu ve bedelsiz sunulması gerektiğini savunmaktadırlar.  

Bu çalışmanın amacı, insanların içme suyunu nasıl bir mal olarak gördüklerinin tespit 
edilmesidir. Çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Ankara, İzmir, 
Manisa, Uşak, Afyon illerinde yaşayan 150 katılımcı belirlenmiştir. Katılımcılara 
önceden belirlenmiş mülakat soruları sorulmuştur. Örneğin, suya erişimin insanın temel 
haklarından olup olmadığı sorulmuştur. Ayrıca kendilerine sunulan içme suyu 
hizmetinin bedelini nasıl buldukları sorusu da yöneltilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların 
içme suyunu insani bir hak olarak gördükleri tespit edilmiştir. Suyun bütünü ile bedelsiz 
sunulmasının sakıncalı olabileceğini ifade etmişlerdir. Çalışmada en iyi yöntemin, asgari 
su miktarının her insana bedelsiz sunulması ve diğer kısmının ise israfın önüne geçmek 
adına fiyatlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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GİRİŞ 

“Diğer dünyaların doğası ve anlaşılırlığından yabancı yaşamın temsiline (ve temsil 
edilebilirliğine) dönüşün Montesquieu'nün keşiflerinden evvelî bir geçişi işaret ettiği 
söylenebilir. Belli bir siyasi taraf geleneğinin kurucusu, aslında, soyut bir siyasal sistem ile elle 
tutulur ve fiziksel, duyusal, bölge ve peyzaj nitelikleri arasındaki arabuluculuğa işaret ediyordu. 
Yani, başka bir dünyanın icadı yeni niteliklerin üretimini içermelidir” (Jameson, 2007:119). 

Günümüzde tıpkı “Suretler” filmi ve “Bahçıvan” film serilerinde olduğu gibi kişilerin dış 
dünyayla olan bağlantılarının git gide azaldığı bir evredeyiz. Birçok popüler uygulama, bugün 
kişilerin evlerinden dahi çıkmadan sadece bir ekmek veya bir şişe su siparişi vermek için 
kullanılır hâldedir. Mağazalar ve alışveriş kültürü ise iyice çökme noktasına geldi. Özellikle Z 
kuşağı evinden çıkmaz, elinden tabletini düşürmez durumdadır. İnternette bulunan forum 
siteleri sıcak fırsatlar üzerinden insanların ihtiyacı olan ve olmayan ürünlerin alımı için psikolojik 
baskı uygularken, çoğu ürün yorumları gerçek kullanıcılar yerine firma sahipleri tarafından 
yazılıp gizli reklamlar yapılmaktadır. Ve hemen hemen herkes tanıtım videoları çekmekte, en 
fazla reklam parası verenin reklamı ürün inceleme ve YouTube benzeri platformlarda 
yayınlanmaktadır. Yanlış yönlendirmelere karşı korumalar alınmasına rağmen1 yeni yöntemler 
asla bitmemektedir. Artık internetin her köşesi yeni bir reklam ve fırsat alanına dönüştü. Üstelik 
sitelerde yer alan bilginin doğruluğunu kanıtlamak zaman zaman oldukça zor olmaktadır. 
Kısacası Eflatun’un mağara teorisi kendini yenilemektedir ama bu sefer dijital kodlar yoluyla 
bunu yapmaktadır. İyice evine ve minimalist dünyasına hapsolan insanlar zamanlarının çoğunu 
televizyon ve internet başında geçirip, her gün saatlerce bilgisayar veya konsol oyunlarıyla vakit 
geçirmektedir. Neredeyse tüm alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştiren insanlar kendi 
elleriyle bu kodları inşa etmektedirler. Hastalık derecesine varan sosyal medya bağımlılığı artık 
nomofobinin de ötesine geçerek uzmanlar tarafından 21. yüzyılın en tehlikeli zihinsel 
hastalıklarından biri olarak da görülmektedir.2 Ayrıca çevrimiçi oyun bağımlılığı öylesine bir 
hale gelmiştir ki oyun bağımlıları neredeyse tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmaz 
durumdadırlar ve bu post-postmodern dönemin kara mizah çizgi dizisi South Park serilerine bile 
ciddi biçimde konu olmuştur.3 Artık kişiler herhangi bir konudaki protesto veya tepkilerini bile 
internetten yapmaktadırlar. 1968 yılında sadece Vietnam Savaşını protesto ettiği için dedesi 
tarafından o günün değeriyle düşünüldüğünde 7,5 milyon poundluk mirasından men edilen 
Caroline De Bendern4 göz önüne alındığında, bugün internet üzerinden verilen tepkilerin etkisi 
tartışmaya açıktır. İlk satırlarda internetin ağırlıklı olarak pazarlama üzerine 
yoğunlaştırıldığından bahsedilmişti. 20. yüzyılın içinde bulunduğu durum açısından 
baktığımızdaysa postmodernizmi en iyi tanımlayacak yapının kapitalizm olduğu aşikâr 
gözükmektedir. İnsanları hem birbirinden uzaklaştıran hem de arzulama makinalarına5 
dönüştüren bu yapı, neo-liberalist akımla daha da pekişmiş, ancak 2000 sonrası gelen krizle 
beraber artık yeni bir döneme girilmiştir. Post-gerçeklikle birleşen bu dönem açıklaması zor bir 
anlam kaymasına yol açmıştır. AVM çılgınlığı ve ‘büyük patron’ safsatasından sonra, artık 1999 
yılında Jeff Bezos’un Time dergisi tarafından yılın insanı ilan edilmesiyle birlikte, Amazon ve 

 
1 Bknz. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/440289/IPOL-
IMCO_ET%282010%29440289_EN.pdf 
2 https://time.com/4793331/instagram-social-media-mental-health/ 
3 https://southpark.fandom.com/wiki/Make_Love,_Not_Warcraft 
4 https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/caroline-de-bendern-paris-1968-brexit-xenophobia 
5 Bu tanımlama Deleuze ve Guattari’den esinlenerek kullanılmıştır bknz. (Deleuze, Guattari, Ege, Erdoğan, & Yiğitalp, 
2017) 
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benzeri çevrimiçi siteler yeni bir dönemi belirliyordu ki artık bu geç kapitalizmle birlikte esasen 
post-postmodernizmin bir tanımı haline gelmişti. Nealon Post-postmodernizm kavramını şöyle 
açıklamaktadır: 

2008 sonbaharının ekonomik çöküşünden sonra, bir süredir serbest piyasaya veya neoliberal 
kapitalizmin sınırsız inancı çağı gibi görünüyordu. ABD hükümeti, özel sektörün büyük 
yardımlarını düzenlediğinde, Reagan 1980'lerinde doğan ve Clinton'un 90'lı yıllarında 
yoğunlaştırılan “küçük hükümet ve büyük işletme”nin kayganlık döneminin kesin olarak sona 
erdiği mantıklı görünebilirdi (Nealon, 2012:1). 

İşin aslı, bu yapı daha çok tüketmenin, daha çok içe kapanmanın ve tüketim üzerinden insanların 
değerlendirilip sınıflandırıldığı tuhaf bir döneme dönüşmüştür. Post-postmodern dünyanın yeni 
bir paradoksu olarak hem fiziksel dünyada ölesiye uzaklaşmak hem de yeni bir materyalizm 
yaratarak (sadece tüketim ve alım bazında değil aynı zamanda sosyal medyada bilinirlik ve 
popülerlik olarak da) yeni bir yapı oluşmuştur. Tıpkı sihirli bir anahtar misali (Alaaddin’in sihirli 
lambası değil, Alice’in sihirli yiyeceği değil, Gollum’un kıymetlisi tek yüzük hiç değil!) cep 
telefonu ve tablet ikincil bir dünyanın kapılarını aralarken nomofobik insan sayısı da üst düzey 
rakamlara ulaşmıştır. Hem dış dünyadan uzaklaşan hem de dış dünyada neler olup bittiğinden 
kaçamayan bu insanlar bir nevi çifte hapsolmuşluk yaşamaktadırlar. Öte yandan özellikle 2016 
yılında A.B.D’de yapılan seçimlerde Donald Trump’ın bu seçimleri kazanmasıyla birlikte, Trump 
ve çevresinin güttüğü politika yüzünden post-gerçeklik ifadesi daha şiddetli tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu kavramın gelişmesinde özellikle kanıtlanabilir gerçeklere veya istatistiklere 
dayanmadan genel geçer argümanlarla kabul ettirilmeye çalışılan iddiaların gerçeğin yerini 
alması oldukça etkili olmuştur. Post-gerçeklik bir bakıma neyin doğru olduğunu değil, bizim 
neyi söylemek istediğimizi ya da kitlelerin harekete geçirilmesi için onlara tam olarak neyin 
söylenmesi gerektiğinin bir kurgusudur. Bilimsel filtrelemeden geçirilmeden söylenmek 
istenenle duyulmak istenen arasındaki dijital bir bağ ve kapana kısılma da denebilir. Bu tür bir 
eğilimin neden bireyler tarafından rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini kendimize sorduğumuzda 
ve “sahtekârlığın neden bu kadar yaygın olduğunu merak ettiğimizde, yalan söylemenin gerçeği 
söylemekten daha komik, moda ve çok daha eğlenceli olabileceğini aklımızda tutabiliriz” (Keyes, 
2004:131). Peki, bu çift yönlü kapana kısılma ne gibi bir korkunun ya da gelişmenin eseridir tam 
olarak? Arkasında nasıl bir felsefi ya da psikolojik neden bulunabilir? İnsanların sahip olabileceği 
ve sahip olamayacağı şeyler arasında kalan dengesiz bir durum söz konusudur. Eski yıllarda 
kıyafet alamayan çocukların psikolojik olarak etkilenmemesi için tüm öğrenciler önlük giyerlerdi. 
Şimdi saniye saniye sahip olamayacakları ya da olmadıkları her şeye internet ve yakın çevre 
aracılığıyla maruz bırakılan çocuklar ve gençler nasıl bir kimliğe bürünerek ya da daha doğrusu 
nasıl bir alternatif gerçeklik yaratarak bu duruma karşı savunma mekanizması oluşturuyorlar? 
Öte yandan sadece ekonomik farklılıklar değil, özellikle 11 Eylül olayları sonrasında dünya 
genelinde oluşan “artık dışarıda asla güvende değilsiniz” tehdidi de insanların evden çıkmaması 
için başka bir sebep olmuştur. Bu mutsuzluğun ve korkunun yol açtığı infial bir şekilde 
dengelenmek ya da süspanse edilmek istense ki isteniyor, işte o zaman dijital bir mağara 
yaratılamaz mıydı? İşte bu makale bu sorulara cevaplar arayacak ve dijital mağaradaki insanların 
sözde ütopyalarını oluşumları ve gerçeklik algısı bakımından gerçek üstücülük, post-gerçeklik, 
post-postmodernizm, personalar ve solipsizm yardımıyla analiz edecektir.  
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KODLANMIŞ ÜTOPYA 

İnsan yaşadığı dünya içerisinde kendi dünyasını deneyimlemekten geri kalmayan bir arzulama 
ve hayal etme makinasıdır aslında. Gücü arzular, otoritenin başında olmayı arzular, merkezde 
olmayı arzular, ilgi odağı olmayı arzular, ihtiyacı olan veya olmayan her şeye sahip olmayı 
arzular. Oluşan arzulama mekanizması da insanı sürekli olarak sonu gelmeyen hayallere doğru 
iter. Bu arzulama sistemini post-postmodernist bir bağlamda anlamsızlığa ve yitip kaybolan 
değerlerin sorumlusu olarak da tek başına kapitalizme yüklemek bakış açımızı daraltabilir (en 
büyük etken kapitalizm olsa da). İlkçağlarda insan kendini anlamaya çalışmıştır. Yaratılışı 
anlamaya çabalamıştır ve evrenin oluşumunu felsefe yoluyla da sorgulamıştır. Zaten felsefe ilk 
ortaya çıktığında bugün alışageldiğimizin dışında içerisinde matematiği, fiziği, kimyayı, dini ve 
birçok bilim alanını barındırmaktaydı. O yüzden tüm bu alanlar aracılığıyla biz kendimizi 
keşfetmeye çalıştık. Sorular sorduk ve cevaplar aradık. Her yeni filozof bir öncekini çürütmeye 
çalıştı. Thales’i Anaksimandros, onu Anaksimenes, onu da Pythagoras izledi. Kozmogonik ve 
Teogonik teoriler birbirini takip etti. Ama sonra bir gün biri çıktı: Osmanlı uleması tarafından da 
ilerleyen yüzyıllarda “Felatun el Lillah” (Bonnard ve Kurtgözü, 2004: 10) olarak anılacak olan 
Eflatun. O yeni bir önermede bulunmuştu. Aslında yaşadığımızı düşündüğümüz bu evren tek 
başına anlaşılması zor olan, ‘gerçekte’ var olmayan bir evrendi. Mükemmelin, yani idealar 
dünyasının kopyalarının bir türüydü sadece. Tümden gelen bir iniş söz konusuydu ona göre. Var 
olanlar yoluyla var edeni anlamak mümkün müydü? Durumu şöyle izah edelim: Eflatun’un 
önermiş olduğu karanlık mağara insanın içinde bulunduğu bu dünyanın metaforu olarak kabul 
edilmeliydi. Tıpkı ana rahmindeki 9 ay 10 günlük yaşantısı gibi bir mağaradan diğerine taşınan 
insan, ana rahminden çıkar çıkmaz kavuştuğunu sandığı temsili aydınlığın aslında bir yansıma 
olduğunu ve gerçekte bir kuluçka biçiminden diğerine geçtiğini anlamalıydı. Gölgeler yaşam 
biçimimizin bir yansımasıydı. Var olduğunu düşündüğümüz her şey gerçekten var olanın bir 
yansıması olabilirdi. En nihayetinde içerisinde yaşadığımız bu dünya sadece yansımaların var 
olduğu bir alt yaratımdı. İnsanlar karanlığa öyle alışmış olmalıydı ki aydınlıkta gerçeği görse bile 
ne gördüğünü anlatabilecek, ne de gördüğünün gerçek olduğunu anlayabilecek durumdaydı. 
İnsanın gözüne âdeta bir perde inmiş ve bu perde onun gerçeği görmesini engeller olmuştu. Her 
ne kadar mağara metaforu hemen hemen herkes tarafından bilinen ve asırlardır tartışılan bir 
konu olsa da bugün hâlâ tartışmaya değer olan noktası nedir acaba? Bugün bu konuyu hâlâ 
tartışıyoruz çünkü 21. yüzyılda insanlar o mağarayı artık bizzat kendileri yaratmaktadır. 
Eflatun’un önermesinden farkı ise bu mağaranın kayalar ve taşlardan değil, ancak dijital 
kodlardan meydana gelmesidir. Hermeneutik yaklaşımın bile bugün anlamakta zorlandığı bir 
insan yaşam biçimi ortaya çıkmıştır. İki büyük dünya savaşının getirdiği yıkım, ardından devam 
eden soğuk savaş ve devamında gelen dijital savaşlar umutla-umutsuzluk arasında, ütopya ile 
karşı-ütopyanın kenarında ne yapacağını bilemeyen bir insanın düşünce enkazı etrafında 
dolaşırken kendi sözde gerçekliğine gittiği yeni bir dünya arayışını tetiklemiştir. Bahsi geçen yeni 
dünya arayışı içinde olan insanlar, zorunlu olarak sistem tarafından bu yola itilenlerdir. 
Yaşadıkları hayat içerisinde mutsuzluklarla boğuşan insanlar alternatif bir dünyada yanıltıcı 
olsun olmasın kendi belirledikleri kodlarla kendi mutluluk biçimlerinin arayışındadırlar. Bu ne 
de olsa post-gerçekliğin bir sonucudur: Sahte veya sanal bile olsa yaşamayı arzu ettiği gibi bir 
yaşam kodlamak. Kimisine göre kodlanan bu dünya ya da evren mutsuz ve asosyal olan 
kişi(lerin) bir kaçış dünyasıdır. Ancak bu yeni dünya ne Thomas More’un Ütopya’sı, ne Sir Francis 
Bacon’ın Yeni Atlantis’i ne de Charlotte Perkıns Gilman’ın Kadınlar Ülkesi gibidir.  

Gerçeklerden bir kaçış ve hayal kurma (escapism) aslında edebî açılardan bakıldığında özellikle 
realizm ve zaman zaman da modernizm bazında eleştirilmiş ve hatta bazen bir zayıflık olarak 
bile görülmüştür. Aslında bu eğilimi olan insan için geçmiş, şimdi ve gelecek hiç yaşanmamıştır. 
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Yaşanılan tüm zaman dilimleri yeniden eğilip bükülerek istediği şekle gelebilir ya da alternatifler 
oluşturabilir. Bu solipsist bir bakış açısıdır, çünkü solipsizm açısından kişinin kendisi ancak kendi 
varlığından ve bilincinden emin olabilir, bu nedenle ancak o anda kendisinin var olduğunu 
hissedebilir. Bir başka açıdan evrende tek öz bilinç vardır, o da kişinin bizzat kendisinin bilincidir 
(Watson, 2016: 3). Zira “[b]ilinçli tecrübe her zaman bilişsel işlemeye bağlıdır” (Chalmers, 1996). 
Öte yandan burada tartışılan konu, kişinin deneyimlerinin ister solipsist bakış açısıyla ister 
Eflatun’un mağara metaforu yoluyla olsun, ne kadar doğru ya da yanlış olduğu değil, kişinin 
kendi öz bilinci yoluyla analiz ettiği ve tecrübelendirdiği yaşanmışlıkların izdüşümünde nasıl bir 
alt yaratıma giriştiği ve bu alt yaratımdan ne elde ettiğidir. René Descartes’ın önermesinde, zihin, 
doğuştan gelen yapısı nedeniyle algıyı içsel veya dışsaldan ayıramadığı için, gerçeği tecrübe 
ederek bildiğini ve bu nedenle diğer bakış açılarının yanlış olduğunu varsaymaktadır. Her ne 
kadar modern ve sofistike insan bilinçli olarak gerçeğin farkında olsa da düşük bilinç seviyesine 
sahip insanlar ve çocuklar gibi, kurgunun gerçek olduğuna ve ‘alternatif bir gerçeklikte’ 
yaşadıklarına inanmaktadırlar. Bu söylemi biraz açarak yerli yerine oturtmak gerekecektir. 
Öncelikli olarak ne yaşarsak yaşayalım, neye inanırsak inanalım yaşadıklarımız kendi 
deneyimlerimiz olduğuna göre bizim kendi lenslerimizden baktığımız dünya da yine bizim 
kendi çıkarımlarımızdan oluşmaktadır. Dış dünyayı algılama biçimimiz hem kendi 
yorumlamamız hem de bu yorumlamamızın ve yıllar boyunca yaşadıklarımızın da etkisiyle 
şekillenen bir filtreleme sistemidir. Basit bir örnekle, diğer insanlarla fiziki etkileşimi kestiğimiz 
an -ki genellikle bu kendi çalışma ya da yatak odamızda yalnız kaldığımızda tıpkı Eflatun’un 
mağarası gibi kendi mağaramıza çekildiğimiz andır- alt yaratım dünyamıza adım attığımız andır.  

Şekil 1’e bakacak olduğumuzda gerçeklik algısı ile örtüşen çizimleri görmekteyiz. Çizim A’ya 
baktığımızda, bu çizim tamamen griye boyanmıştır. Bu bakış açısı evrenselliktir. Buna göre bu 
evrendeki her şey gerçektir. Var olmayan şeyler de dâhil olmak üzere. Çizim B ise daha önce 
açıkladığımız solipsist yapıyı önerir. Descardes’ta izlerini gördüğümüz ama fikrin temel 
savunucularından Berkeley’ye göre kendi zihnimiz dışında kalan zihinler bilinemez, yani kendi 
aklımız dışında kalanların bilgisi bilinemez bu yüzden zihin dışında mevcut değillerdir, o 
yüzden gerçek değillerdir. Bu nedenle merkezde tek boyanmış olan hücre de tekbencilik yani 
solipsist merkezli bakış açıdır. Kişinin kendi zihnini yansıtır. 

Çizim C, çizim B’nin aksine her şeyin gerçek olduğunu ancak bireyin kendisinin gerçek 
olmadığını iddia eder. Bu yüzden merkezdeki hücre hariç diğer hücreler griye boyanmıştır. Anti-
solipsist bir yaklaşımdır. Çizim D seçici gerçeklik olarak adlandırılmaktadır. Bireyin de diğerleri 
kadar gerçek olduğunu, onun dışında bazı şeylerin gerçek bazılarının gerçek olmadığını gösteren 
çizimdir. Örneğin matematik gerçek dışıyken elektronlar gerçektir. Çizim E ve F seçici gerçeklik 
altında açıklanmaktadır. Çizim E akılsız teori olarak da adlandırılır. Buna göre bilinci olan 
herhangi bir şey de gerçek olamaz. Yani insan ya da akıl şu hâlde gerçek değildir. Çizim F ise 
gerçek olanların bilinç sahibi olan ya da bilinç tarafından var edilen şeyler olduğunu söyler. Buna 
aynı zamanda Grup Zihin Teorisi de denmektedir. Maddelerin nasıl zihinden gelerek var 
olduklarını açıklamaya yöneliktir. Son çizim olan G ise gerçek dışıcılık olarak adlandırılır. 
Nihilizmden farkı; hiçbir şeyi gerçek olarak kabul etmemesidir. Ancak Nihilizm hiçbir şeyin var 
olmadığını savunmaktadır. Bu çalışmanın odak noktasına bakacak olursak ekseriyetle şekil A ve 
B arasında duran yani solipsist ve anti-solipsist kavramların iç içe girmiş olduğu bir durum söz 
konusudur. Zira gerçeklik fiziksel dünyayı terk ederek sanal dünyaya yerleşmiştir (Wooley, 
1982). Böyle bir durum Jean Baudrillard’ın aşırı gerçeklik tanımını da kapsamaktadır. Bu aşırı 
gerçeklikte, birey kendisi için nevi şahsına münhasır mütearife yaratmayı seçebileceği belirli bir 
şey için birçok alternatif bulabilmektedir.  
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Daha da basitleştirelim: Tıpkı Dostoyevski’nin Yer Altından Notlar adlı eserindeki esrarengiz 
anlatıcı gibi acı çekmekten ve yalnızlıktan hoşlanan eserikli yansımaların tutkunu haline 
dönüşmeyen bir psikolojiden bahsediyorsak eğer, insanların çoğunluğu mutlu olmaya ya da 
mutluymuş gibi görünmeye eğilimlidir. Hermann Hesse’nin de dediği gibi “Dostoyevski, ancak 
kendimizi berbat hissettiğimizde, acı çekebilme sınırımızın sonuna varmışsak ve yaşamı 
bütünüyle alev alev yanan bir yara diye algılıyorsak, eğer artık yalnızca çaresizliği soluyorsak ve 
umutsuzluğun bin bir ölümünü yaşamışsak, işte ancak o zaman okumamız gereken bir yazardır” 
(Hesse ve Cemal, 1994). Aslında bugün içinde bulunduğumuz durum tam da böyle bir 
durumdur. Özellikle Dünya Savaşları’nın etkisi ve yok oluş korkusuyla daha da güçlenen 
dünyevilik ve zayıflayan manevi inançlar, bireyin az önce bahsedildiği gibi kendi benliğinden 
başka hiçbir gerçekliği açıklayamadığı ama dış dünyayı da tamamen reddedemediği durumlarda 
bireyselciliği daha da güçlü kılmış ve bu bireyselcilik teknoloji çağında bizi daha da 
yalnızlaşmaya iterken; başka insanların arasında olmak korkutucu, ürkütücü ve güvensiz bir hâle 
gelmiştir. Roese'ye (1994) göre, insanların kendileri için alternatif gerçeklik yaratmasının bir 
nedeni, hatalarından ders almak ve geleceği değiştirmek istemeleridir. İnsanlar geçmişin 
olaylarının nasıl farklı olabileceğini hayal ediyorlar ve böylece kendileri için farklı gerçeklikler 
yaratıyorlar. Zira pişmanlık gibi duygusal kararlar insanların daha iyi kararlar vermelerini 
sağlayabilmektedir (Ritov ve Baron, 1995). Markman vd. (1993), var olmayan bir şeyi 
düşünmenin insanların hata yapmalarını engelleyebileceğini belirtmiştir. İnsanların gerçeğe 
alternatifler üretmesinin bir başka nedeni de nedensel ilişkileri kolaylaştırmak olabilir. O yüzden 
kişiler için en mantıklısı, tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek ve bunları unutabilmek için 
yeni bir seçenek üretmektir. Carl Gustav Jung’un ‘Kolektif Bilinçaltı’ teorisinden yola çıkacak 
olursak, bu ruhsal deneyimlerin depolandığı ya da oluştuğu alan; kişinin tıpkı ilkçağlarda 
atalarının yaptığı gibi tehlike anında kaçmayı, ya da yine atalarının yaptığı gibi kurduğu fantezi, 
mit ya da hayal dünyasındaki benzerlikleri barındıran yerdir. Her an her türlü tehlikenin nereden 
geleceği belli olmayan bir yüzyılda yaşarken kişinin en güvenli ortamı kendini saklayabileceği 
yere atmasıdır. Bu ortam kişinin ‘Persona’ yani kendini dış dünyaya tanıtmadan önce taktığı 
maskeyi istediği zaman takıp çıkarabileceği ve yüzlerce farklı ‘personayı’ kullanabileceği bir 
noktadır aynı zamanda. Çünkü artık İnternet denen bu sihirli dünya sayesinde, kişi odasından 
çıkmadan hem yepyeni dünyalara adım atabilir, hem de dış dünyada yapsa yargılanıp 
dışlanabileceği birçok şeyi özellikle sosyal medya, dijital oyunlar ve ‘deep web’6 ya da benzeri 
platformlarda gerçekleştirip olmak istediğini olabilir ya da istediği gibi yaşayabilir konuma 
gelmiştir. Şimdi bunun bir kaçış olabileceğinden bahsetmiştik. Bu kaçış olumlu ya da olumsuz 
anlamlarda ele alınabilir. İnsanların iki yüzlülüğünden bıkan bir kişi kendi kaçış dünyasında; 
örneğin bir bilgisayar oyununda (SimCity, Second Life veya herhangi bir MMORPG veya MMO 
oyununda) bir kral, başkan ya da hükümdar olup kendi kurallarını koyar ve dünyasında istediği 
gibi yaşar.7 Ya da tanrı rolüne bürünüp SimCity gibi bir oyunda bütün şehri bir anda helâk da 
edebilir. Bu bir kaçış mıdır? Öyleyse peki, bu kaçış kişinin dış dünyayla etkileşim kuramadığı ya 
da kurmaya korktuğu için gerçekleştirdiği bir şey midir? Yoksa onun zayıflığını mı simgeler? 
Yani yukarıda bahsedildiği üzere bu kaçış olumlu mu yoksa olumsuz bir kaçış mıdır? Bunun 
cevabını bulabilmek için J.R.R. Tolkien’in Orta Dünyasını yarattığında aldığı tepkilere verdiği 

 
6 Herkesin erişimine açık olmayan, bilinen internetin dışında kalan sınırlamaların olmadığı yasaların takip edemediği 
bir alan 
7 Tanrının insanları sınırlamadan dünyada sunduğu her şey, başka insanlara ya da yaşamlara zarar vermemek kaydıyla 
serbesttir. Ancak bazı insanlar bu sınırlamanın da adil olmadığını düşünmektedir. Bundan dolayı istediklerini 
yapabilecekleri ama yaptıkları hiçbir şeyden ötürü yargılanmayacakları ya da suçlanmayacakları dünyaları bilgisayar 
oyunlarında bulabilmektedirler. https://newzoo.com/insights/rankings/top-20-core-pc-games/ Siteden de görülebileceği 
üzere silahlı çatışma oyunları başı çekerken, Tolkien’in orta dünyasına benzeyen fantastik oyunları da yine aynı şekilde 
ilk sıralarda yer almaktadır. Bu sıralamada da görüleceği üzere, makale konusuna bahis olan alternatif dünya yaratımı 
ve denetimsiz serbestlik oyuncuların istedikleri biçimler olmaktadır. 
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cevabı hatırlayalım. En nihayetinde bu Orta Dünya bugün hâlâ yüz milyonlarca oyuncunun 
oynadığı World of Warcraft ve benzeri oyunlara ilham kaynağı olmuştur. Tolkien kendisini gerçek 
hayattan kaçan biri olarak eleştirenlere Peri Masalları Üzerine adlı çalışmasında şöyle cevap 
veriyor: [Gerçek hayat] “motorlu araçların sentor veya ejderhalardan daha “canlı” olduğu 
kanısındadır… [k]araağaç ile karşılaştırıldığında fabrika bacalarının ürkütücülüğü ne derecede 
gerçekçidir”? Kişinin öz bilincinin hem fabrika bacasını hem de orkları veya sentorları hayal 
edebildiğini varsayalım. Arkeolojinin yaşadığımız dünya içinde herhangi bir ork kalıntısı tespit 
etmediğini, zaten ork (orc) kelimesinin Tolkien’in yarattığı dünyada Mordor’un uşakları olan 
yaratıklar olduğunu biliyoruz. Ork kelimesi Tolkien tarafından eski İngilizceden alınmış olsa da 
kökeni Latince “Orcus” kelimesine dayanır ki Orcus da Roma mitolojisindeki Hades’in dengidir, 
yani yeraltı dünyasının ve ölülerin kralı. Hades’in dünyası ölülerin kayıkçı Kharon tarafından 
Styx nehrini geçtikten sonra 3 yargıç yani Rhadamanthus, Minos, Aeacus tarafından yargılanıp 
günahlarının ağır basması halinde cezasını çektiği yerdir (Hamilton, 2017). Şu hâlde Orklar bir 
nevi cehennem yaratığıdır ve Tolkien oradan esinlenmiştir. Bir benzeri örnekleme Taht Oyunları 
adlı roman serisindeki ‘Ak Yürüyenler (Gezenler)’ için verilebilir. Onlar da bir nevi öldükten 
sonra dirilen cehennem yaratıkları gibidirler. Bu açıdan baktığımızda bu mitleri yaratan 
atalarımız bugün de bizim zihnimizde benzeri yaratımları kurgulamaktadırlar. Bunlar bir nevi 
aslında Yunan ‘logos’ tanımına uyan ve Eflatun’un da tanımladığı idealar dünyasına 
bağlantılanması mümkün yaratımlardır (her ne kadar Eflatun Heraklitos tarafından ilk olarak 
ortaya atılan Logos kelimesine daha farklı yaklaşsa da). Logos, ‘Kelime’ manasına gelen Yunanca 
bir terimdir. Logos sadece konuşulan kelimenin değil, aynı zamanda söylenmeyen kelimenin, 
hâlâ akılda kalan kelimenin de tanımı için kullanır. Bu kelime, evrene bir tanımlama amacıyla 
uygulandığında, her şeyi yöneten rasyonel ilke anlamına gelmektedir. Heraklitos Logos’u şöyle 
tanımlamaktadır: 

Bu logos ki vardır her zaman insanlar uslarıyla yabancıdır ona, duymadan önce de, bir kez 
duyduktan sonra da. Her şey bu logos’a göre olup biter oysa ama onlar ne yaptıklarını bilmez 
görünürler, benim her birini doğasına göre ayırarak ve nasıl olduğunu göstererek ortaya 
koyduğum türden sözler ya da eylemlerde. Başka insanlar uyanıkken ne yaptıklarını bilmezler, 
tıpkı uykuda yaptıklarını unuttukları gibi. Logos ortak da olsa, sanki kendilerine özgü bir 
düşünceleri varmış gibi yaşar insanlar (Rifat, 2004).  

Logos kavramı açısından bakacak olursak zaten Eflatun’un dünyası gibi idealar dünyası ve kendi 
bildiğimizden ibaret olan bu dünyanın ne kadar farklı olduğu ortadadır. İnsan zihni de logos 
kavramına çok uygundur. Kendi dünyamız ve dış dünya birbirinden bağımsızdır. Aslen 
bilgisayar programları da yani tüm bu dijital platformları çalışır hale getiren bu kodlar ekrana 
baktığımızda gözükmeyen ama arka planda çalışan program dilleridir. Yani ekranda 
kullandığımız ve gördüğümüz nesneler ve semboller faklıyken, onu oluşturan şeyler hem farklı 
hem de logos gibi görünmeyen ama olup biten her şeyin onlara bağlı olduğu bir sistemdir. Kişi 
iç dünyasında olup biten, zihninde canlandırdığı her şeyi kendi içinde yaşarken bu iç dünya git 
gide dışa kapanmaya başlamış ve kişilerin iyice kendi dünyalarına yani kendi mağaralarına 
hapsolmalarına sebep olmuştur. İç dünya ile dış dünyanın birbirine uyum sağladığı bazı noktalar 
artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Örneğin dijital oyunlar ve sosyal medya ağları. Bu yapay 
oluşumlar bir dönem fantastik edebiyatın üstlendiği görevi (ve edebiyatın elbette halen bu göreve 
devam ettiği gerçeği göz ardı edilemez) büyük ölçüde devralmış vaziyettedir. Gerçek dünyanın 
kişi üzerinde kurduğu baskı, stres, başarısız olma korkusu ve kendini kıyaslama isteği kişileri bir 
kaçış noktasına yöneltmiştir. Kendi dünyalarında oluşturdukları personaları aracılığıyla kişiler 
öncelikli olarak mutsuz ve başarısız oldukları gerçek dünyanın aksine kendilerine dijital bir 
ortam yardımıyla dünya kurarak sanal gerçeklikle yapılandırdıkları bu dünyaya fantezileri 
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aracılığıyla oluşturdukları karakterlerini yerleştirmektedirler. Ne var ki bu tutum zaman zaman 
psikolojik bozukluklara yol açmaktadır ki tıpkı Yeni Zelanda katliamında olduğu gibi benzer 
soykırımlar videoya sanki birinci şahıs nişancı (FPS) oynar gibi çekilerek üzerine canlı yayınlar 
yapılmaktadır. Kurgu gerçeğin yerini almıştır bile!  

Buna ek olarak dünya çapında artan sosyal medya popülerliği ve yaygınlığı ile dijital çağda 
doğup büyüyen yeni neslin ‘dijital yerliler’ olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. Yani özellikle Z 
kuşağı doğduğu zaman zaten var olan bu teknolojinin içine kendisini yerleştirmektedir. Öte 
yandan sosyal medya, günlük ilişkilerinin çoğunda sürekli büyüyen organik bir oluşum haline 
gelmiş gibi görünüyor. Ve hatta bırakın bir yaşam biçimini, insanların geçim kaynağı ve ünlü 
olma yolu buradan geçiyor gibidir. Andy Warhol’un “herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur 
olacak” sözünden yola çıkarak herkes o günün bugün olabilme ihtimali peşinde koşmaktadır ve 
yakaladıkları anlık mutluluk ve tatminkârlık gerçek anlamda dopamin salgılayarak onların 
mutlu olmalarını sağlamaktadır. Ama bir yandan da özellikle dijital yerli olmayanlar bu yeni 
fenomeni ve etkisini anlamakta zorlanmaktadır. Bu yaratılan sanal dünyalardaki kıvanç, faydacı 
bir biçimde bireyin hayatının aslında mutluluk verici bir noktaya ulaştığını algılamasına sebep 
olmakta ve onu doruk noktasına ulaştırmaktadır. Buna ek olarak sosyal medya kullanıcılarının 
sosyal medya hesabının sahibinin gerçekte onu tanıyan ve elbette esasen tanımayanlar 
düzleminde durup sanki bir sahnedeymişçesine hareket etmesine ve her şeyi biliyormuş edasıyla 
olmaması gereken bir özgüven içerisinde olmasına sebebiyet vermektedir. Kesin olarak, sosyal 
medya artık gençlerin yaşamlarına bu kadar gömülü olduğu için, sosyal medyanın genç neslin 
çevrimdışı etkileşimlerini ve çevrimdışı ilişkilerini değiştirdiği yönünde endişeler gittikçe 
artmaktadır. Fakat bu dijital mağaradaki evren, kişinin hem bir kaçış noktası hem de artık gerçek 
evreni konumuna geldiği için post-gerçekliğinde etkisiyle büyük bir algı karışıklığına da yol 
açmaktadır. Şöyle ki; çevrimiçi ve çevrimdışı olarak belirtilen iki tür ilişki arasındaki bir 
karşılaştırma, karşılıklı olarak dışlandıkları ya da birbirlerine karşı oldukları anlamına gelebilir.  
Aileden okula ve işten geniş mahalledeki sosyal ilişkilere kadar bütün çevrimdışı ilişkiler, 
birisinin çevrimdışı hayatından nadiren ayrılan bir şekilde çevrimiçi olarak da bulunabilir. 
Birinin gerçek veya daha otantik çevrimdışı ilişkilerinin yaşadığı “gerçek dünya” ile 
karşılaştırılabilecek şeyler olarak çevrimiçi ilişkilerin popüler algısı -bu nedenle basit ve yanıltıcı 
görünmektedir (Miller vd., 2016: 100). Dolayısıyla artık gerçek olarak adlandırdığımız nitelikler, 
gerçek üstü bir biçimde internet sayesinde alternatif gerçekliğin yerini almıştır. Bildiğimizi 
varsaydığımız gerçeklik fiziksel dünyayı terk edip alternatif gerçekliğe yerleşmiştir. Üstelik 
bilginin doğrulaması git gide zorlaşmış ve dezenformasyon yoluyla post-gerçeklik doğruyu 
yanlıştan, yanlışı doğrudan ayırmamızı engelleyerek bizi mutlu edecek bilgiyi kabullenmemize 
sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir. 

SONUÇ 

Eflatun’un mağarası en azından gerçekliği görmemizi engelleyen karanlık bir sahneydi. Bugün 
gerçekliği perdeleyen bu sahne, bir tiyatro topluluğunu izleyen seyirciler yerine, tiyatro 
sahnedeyken cep telefonundan film izleyen bir topluluğa geçiş yapmamızı sağlamıştır. Üstelik 
gerçek hayatta da insanların bu tür bir eğilimlerinin olması Eflatun’un mağara alegorisini post-
postmodern bir anlamda genişleterek bambaşka bir noktaya taşımıştır. Inception (Başlangıç) 
filmindeki rüya içinde rüya boyutuna gelen insanlar yine de bu rüyayı yönetebildikleri için 
minimalist gerçekliğin maksimum solipsistliğinde mutluluğu aramaktadırlar. Eğer zaten 
Eflatun’un da dediği gibi bu dünyanın içindekiler Idea’nın ve içindekilerinin; yani mükemmel, 
tek ve eşsiz olanın kopyasının sayısız kopyalarından birini ihtiva ediyorsa, dijital bir kopyanın 
verebileceği haz işin aslı hâlen Eflatun’un tanımına uygundur. Belki bu eğilimin bir ileriki 
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noktası, kişilerin de çok yakında kopyalarının dış dünyaya geçip, bedenlerimizin Bulut (Cloud) 
tarzı bir teknoloji yardımıyla dijital serverları yeni mağaralar olarak kullanıp, farklı evrenlerde 
diledikleri gibi yaşamaları olabilir. Buna rağmen varılacak nokta neresi olursa olsun post-
gerçeklik yaşamımızda var olan kavramların bulanıklaşmasına sebep olmuştur. 1980’li yıllardan 
itibaren hayal dünyasının dijitale, şimdilerde ise bu dijital dünyanın git gide gerçeğe dönüşüyor 
olması gerçeklikle sanal arasındaki çizgiyi silinik bir hale getirdiği gibi, dezenformasyon 
yüzünden de savunulan fikirlerin veya görüşlerin neye dayanarak savunulduğu iyice 
bulanıklaşmıştır. Bireyler kendilerinin dışında kalan dünyaya ayak uydurmak yerine o dünyayı 
kendilerine uygun hale getirmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Fiziki dünyanın kendi yaşamak 
istedikleri gibi bir durumda olmaması sonucunda ise, mitomani boyutuna varan bir davranış 
biçimiyle en nihayetinde kendi yarattıkları dünyaya inanan ve onun esiri olan insanlar ortaya 
çıkmıştır. Tabii ki içinde yaşadığımız dünyanın git gide tehlikeli hale gelmesi ve insanların bu 
durumdan korku, mutsuzluk ve umutsuzlukla kaçıyor olmaları da önemli bir etkendir. Ancak 
varabileceğimiz nokta şudur ki, kişiler post-gerçeklik boyutuyla yaratılan sahte dünyalarda 
gördükleri insanların çoğu zaman gerçek olmayan başarılarından ve edinimlerinden olumsuz 
yönde etkilenip sahip ol(a)madıkları için kendilerini suçlayarak, kendilerinin neden bunlara 
sahip olamadıklarını sorguluyorlar. Bunun sonucunda asla olmadıkları birine bürünerek 
kendilerini diğerleri ile yarıştırmak adına personalara sığınıyorlar ve kendilerine yarattıkları 
alternatif gerçeklik, sosyal medya ve türevleri aracılığıyla bu sahte yaşamlarını sergileyerek 
direnç oluşturuyorlar. Yani neticede işin içinden çıkılmaz bir kısır döngü oluşturuyorlar ve 
Eflatun’un Idealar dünyasından türeyen kopyanın kopyaları gibi yalanların yalanları birbirini 
tamamlayarak bireylerin dijital kodlanmış mağaraları inşa edilmiş oluyor. 
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Ek 1. 

Şekil 1. Felsefi Gerçeklik Haritaları 

 

 

Şekil 1 Felsefi Haritalar (Westerhoff, 2012) 


