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UHİVE DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. uhedergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda DÖRT sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık” 
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web 
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir 
ve ilgili eser  “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm 
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04315-2015-GE-18972) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 
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5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve 
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Rusya’da 
TV Yayıncılığı ve Ulusal TV Kanallarının İnternet Sitelerinin İçerik Analizi, UHİVE, Sayı: 
6, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip 
ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında 
uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet 
linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak 
gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHİVE JOURNAL

1- Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal 
in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2-  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhedergisi.com

3- Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“March, June, September and December” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04315-
2015-GE-18972). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information.

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3930 / 
Online: 2148-3965 
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6.  APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) 
or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). TV Broadcasting In 
Russia And Website Content Analysis Of The National TV Channels , UHİVE International 
Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research,  Issue:6, Volume:3, 
pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format 
of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of 
the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the 
page by giving numbers.

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10.  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar.,

Dergimizin bu sayısında da iletişim ve edebiyat alanında toplam 6 farklı çalışmaya yer vermiş bu-
lunmaktayız. Dergimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve destek adına tüm okurlarımıza, yazarlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz. Çalışmaların değerlendirilmesinde emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli 
hakemlerimize ayrıca teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Dergimizin uluslararası indekslere girmesi adına 
yapılan tüm çalışmalarımız ise son hızla devam etmektedir. Bu sayımızda SofiiaZaichenko, “Çağdaş Rus Ve 
Çin Edebiyatı: Joseph Brodsky Ve Sun Ganlu”; Barış Tolga Ekinci; “Film Kurgusu Ve Görsel Devamlılık 
Bağlamında Birdman (2014)”, Ercan Şahbudak; “Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı Ve Yaptıkları İşe 
Karşı Algı Düzeyinin Uygulamalı Bir Örneği” ve “Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Toplumsal Boyutlarının 
Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Uygulamalı Örneği”; Emel Poyraz, Mevlana Çakıral; “Kişilerarası İletişimde 
Muhafazakâr Eğilimler Ve Türk Toplumunda Muhafazakârlık Algısı” ve Ali Murat Kırık, Nevin Arvas “1960’lı 
Yıllarda Türk Sineması’nda Toplumsal Dönüşüm: Şafak Bekçileri Filmi Örneği” isimli çalışmalarıyla dergimize 
katkı sağlamışlardır. Bir sonraki sayımız 2015 yılının Eylül ayında sistemdeki yerini alacaktır.  Şimdiden tüm 
okur ve yazarlarımıza sevgi, saygı ve esenlikler dileriz. Görüşmek dileğiyle…

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem 
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Ali Murat KIRIK
Baş Editör
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Dear Readers.,

We have published a total of 6 different papers in the field of communication and literature in this volume. 
We extend thanks to all our readers and authors for their deep interest and support attached to our journal. 
We express thanks and gratitude to the distinguished referees who didn’t hesitate to support the evaluation 
of papers. Our work for the journal to enter into international indices is going on at full speed. The papers 
as the contributions to this volume of our journal are as follows: “Modern Russian and Chinese Literature: 
Joseph Brodsky and Sun Ganlu” by SofiiaZaichenko, “Birdman in the Context of Film Editing and Visual 
Continuity (2014)” by BarışTolgaEkinci, “A Practical Example Of Nurses’ Use Of Social Media And Their 
Level Of Perception Of Their Job” and “Practical Example Of Sociological Analysis Of Social Dimensions Of 
Critical Thinking Tendencies by ErcanŞahbudak, “Conservative Tendencies in Interpersonal Communication 
and Conservative Perception in Turkish Society” by EmelPoyraz and MevlanaÇakıral, “Social Transformation 
in Turkish Cinema in 1960s: An Example of the Film ŞafakBekçileri”  by Ali Murat Kırık and NevinArvas. 
Our next volume will be uploaded to the system in September 2015. We wish all our readers and authors joy 
and welfare. Best regards... 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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PRACTICAL EXAMPLE OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL 
DIMENSIONS OF CRITICAL THINKING TENDENCIES1

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN TOPLUMSAL BOYUTLAR-
ININ SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Ercan ŞAHBUDAK 
Department of Sociology, Faculty of Letters, Cumhuriyet University, Sivas / Turkey 

Öz: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmaya toplam 
(N=999) üniversite öğrencisi katılmıştır. 30 sorudan oluşan 
5’li likert ölçekli sorulu ölçme aleti anket için Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0.928 değeri elde edilmiştir. Araş-
tırma 9 ay sürmüştür. Basit Rassal yöntem ile yapılan bu 
araştırmadan elde edilen veriler SPSS istatistik 18 prog-
ramı ile analiz edilmiştir. Faktör, korelasyon, regresyon, 
manwhitney, kruskalwalliz, kolmogorovsmirnov, anova ve 
independentsamples t-test analizleri uygulanmıştır. Farklı 
analiz teknikleri kullanılarak genişletilen çalışma sonunda 
öğrencilerin eleştirel düşünme yetenekleri sorgulanmıştır. 
30 Madde ile yapılan faktör analizi sonucunda toplam 3 
faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla, objektif bakış 
açısı, tarafsız bakış açısı ve sabit fikirdir. Araştırma sonunda 
katılımcıların sosyo demografik özellikleri, okudukları 
okulun sosyal yapısı, sınıf mevcudu, okulun bulunduğu il 
ve merkezi konumu pozitif yönde etkili olduğu sonucunu 
doğurmuştur. Verilen eğitim kalitesi, kişinin sosyo demografik 
özellikleri ve kişisel özellikleri eleştirilen düşünce eğilimini 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Verilen eğitim 
kalitesinin yükselmesi, eğitim verilen alan, katılımcının 
sosyo demografik özelikleri gelişim düzeyi ve eleştirel 
düşünce gücü üzerinde etkilidir. Bu durum katılımcıların 
eleştirilen düşünce eğilimlerini farklı faktör ile özelliklerin 
etkilediğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünce, Eğilimi, Toplum, 
Boyut, Öğrenci, Birey, Sosyoloji, Açı

Abstract: A total of(N=999) university students took part 
in this study, which was carried out practically.Measuring 
apparatus with 5-point likert scale, consisting of 30 ques-
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

INTRODUCTION

Developing world has brought along infor-
mation societies and communities; and has 
created individuals who search and question. 
Technological developments enable individu-
als and societies to reach information more 
quickly; and enable quicker communication.
Such situation diversifies their skills and 
enables them to improve themselves.Infor-
mation, organization, sharing, and using are 
skills, which are only learned through ques-
tioning.And it requires individuals to have 
sufficient critical ability or have strong skills 
to master a subject that s/he criticizes.It is ob-
served that the individuals, who have critical 
thinking skills and use these skills, are more 
active; research more; and more importantly, 
have more self-confidence. In the various 
conducted researches, it is indicated that in-
dividuals with critical thinking tendency are 
more active and talented in social life. These 
individuals who take place in many differ-
ent fields, disciplines, and scientific develop-
ments, are important values that reveal the 
differences of the societies among other so-
cieties within the frame of developing world. 
Technology wars, economic wars, and the 
most importantly cultural wars are important 
features that enable societies to be superior to 
other societies through reconstruction. Such 
superiority can be provided with the existence 
of individuals who have critical thinking abil-

ities, and with the existence of a society that 
is educated, qualified, able to learn and ques-
tion.Societies with such superiority are more 
superior to other societies; more different; 
more developing; and more adaptive; but the 
most importantly, such societies are values 
that present role models for other societies.

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE RESEARCH

279 students participated in the study, which 
was carried out among the students who study 
in faculties of education by Emir in 2012.At 
the end of this study, it was observed that 
differences appeared in accordance with the 
departments and sexes of the participants 
(Emir, 2012: 34). According to this research, 
differentiation of sexes and educational fields 
indicates differentiation of individual’s criti-
cized thinking tendencies. Critical thinking 
potential is integrated with the information 
and knowledge that an individual obtains 
from education and social life (Özden, 2005). 
Qualified education and teaching shape how 
the student thinks; acts; and decides (Taşkıran, 
1994). Individuals take their critical thinking 
skills with the education and fund of knowl-
edge they obtain. Such situation demonstrates 
how they observe the current situation and the 
future (Bronwne, 2001: 37). Thinking and ap-
plying what is thought only ensured by fund 
of knowledge.And it is parallel with the self-
confidence of the individual or the student. 
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For an individual, criticizing an incident or 
the current situation is only possible with 
strong fund of knowledge, and qualified and 
steady education (Norris, 1985: 40-45). Criti-
cal thinking is the actualization of an indi-
vidual’s concentration, reflective, reasonable, 
responsible and questioning aspects towards 
what to believe, what to do and how to do 
(Lvie, 2001). Critical thinking is the reflec-
tion of personal ideas and opinions ofan indi-
vidual, who struggle to obtain reliable fund of 
knowledge and information, towards the in-
cident s/he concentrates on(Connerly, 2006). 
An individual without knowledge can only 
criticize in a selfish way.S/he considers her/
himself right and wants that only the right 
part of the term s/he criticizes is to be like s/
he thinks. As Paul et al. indicates, such situ-
ationis the most significant indicator that as 
being the person who objectively criticizes, 
this person lacks three types of power of 
thinking (Brahler, 2002). In a study carried 
out by Presseisen in 1985,it was identified 
that individuals who have critical thinking 
abilities solve problems more quickly; decide 
more quickly; have superior skillsin basic 
transactions; and are stylistically more active 
(Beyer, 1988). It was identified that individu-
als who have critical thinking abilities have 
more developed statement analysis dimen-
sions; and, they are more creative in realizing 
unvoiced opinions  (Özden, 2000). It was ob-
served that individuals who are rich in criti-

cal thinking abilities are more skilled in read-
ing comprehension, and mathematical and 
algebraic operations; and, their understand-
ing, writing, scientific thinking abilities, and 
creative thinking abilities are higher(Beyer, 
1988). Individuals who make good use of 
their critical thinking abilities are more ac-
tive and efficient than other individuals with 
regard to decision mechanism; and they are 
superior with regard to conceptual perfection. 
It is a known fact that they are more active 
than other individuals with regard to process-
ing knowledge and integration of existing 
skills with other skills (Kaya, 1997). Critical 
thinking is the mechanism where the efficient 
use of skills is ensured on the highest level 
(Demirel, 1999). Consistency can only be en-
sured through integration, application, suffi-
ciency, and communication. This is a feature 
that is more actively used by the individuals 
who have critical thinking (Akınoğlu, 2001). 

Aim, Scope, Method

This research is a practical analysis of the sub-
jects of critical thinking levels. (N=999) uni-
versity students in total took part in this study, 
which was carried out practically.A survey 
consisted of two sections with 5-point likert 
scale was applied to the participants. Since the 
survey was not applied before, it was put to a 
pre-test.125 students in total participated the 
pre-test.All of the participant students were 
chosen randomly.As a result of the pre-test, 
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0.873 was acquired as the Cronbach’s Alpha 
coefficient. 2500 survey forms were prepared 
for the main research; and they were deliv-
ered to the students who study in public or 
private universities located in İstanbul, Sivas, 
Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Erzurum, 
Diyarbakır, Aydın, Muğla, Hatay, Tekirdağ, 
Edirne, Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun, 
Rize andArtvinvia e-mail, internet, post orby 
hand. All of the participants were chosen ran-
domly by applying simple random method.
All of the participants are consisted of male 
and female students who study in different 
departments of different public and private 
universities.None of the students were asked 
to fill the form with their department, school, 
identity, and personal information that iden-
tify them. All of the participants willingly 
participated in the research.The research had 
taken about 9 months. 1782 of the delivered 
survey forms were received back.Among the 
received survey forms, only 999 forms were 
found appropriate for the implementation.
Other survey forms were excluded from the 
implementation. 

Analysis of the Data

The data acquired from this study, carried out 
with Simple Random Method, was analysed 
with SPSS statistics 18 program. Factor, cor-
relation, regression, man whitney, kruskal-
walliz, kolmogorovsmirnov, anova, and inde-
pendent samples t-test analyses were applied. 

0.928 was acquired as the Cronbach’s Alpha 
coefficient. At the end of the study, which 
was expanded through the use of different 
analysis methods, critical thinking skills of 
the students were questioned.

Hypotheses of the Research 

 H0: There is no relationship between de-
mographical variables.

 H0: Objective point of view is indepen-
dent from other variables.

 H0: Neutral point of view is independent 
from other variables.

 H0: Fixed idea is independent from other 
variables.

 H0: Factors are independent from sex. 

 H0:Factors are independent from the 
school where the students study.

 H0:Factors are independent from class.

 H0:Factors are independent from the lo-
cation of the school. 

 H0:Factors are independent from the 
classroom size. 
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APPLICATION AND ANALYSES

Reliability Analysis

Table 1. Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Number of items
.928 30

As a result of the reliability analysis, since 
Alpha = 0.928, we can say that 30 factors are 
on the very high level of reliability.

ANALYSES

DEMOGRAPHIC AND DESCRIPTIVE 
STATISTICS

Demographic and descriptive statistics re-
lated to the study are presented in the tables 
below.
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Table 2. Demographic Statistics

Frequency Column N %

2.      Name of the school where you 
study

1 288 28.8%

2 141 14.1%

3 303 30.3%

4 267 26.7%

3.      Your class 5th grade 243 24.3%

6th grade 315 31.5%

7th grade 441 44.1%

4.      Your sex Male 645 64.6%

Female 354 35.4%

5.      Location of the school County town 429 43.2%

Other 564 56.8%

6.      Classroom size 20-25 Students 147 14.7%

25-30 Students 171 17.1%

30-35 Students 444 44.4%

35 and over 237 23.7%

7.      1st term social sciences mark in 
your school report

1.00 36 40.0%

2.00 54 60.0%

8.      Number of siblings 1.00 513 54.1%

2.00 435 45.9%

9.      In the exams of social sciences, 
in which question type do you have 
the most difficulty? 

Written (classical) exam 654 65.5%

Test questions 84 8.4%

Fill in the blanks questions 147 14.7%

True-false type questions 108 10.8%

Other 6 .6%
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FACTOR ANALYSIS

As a result of the factor analysis carried out 
with 30 items, 3 factors were identified. The-
sefactors are respectively as following;

1. Objective point of view
2. Neutral point of view
3. Fixed idea

Table 3. Rotated Component Matrix
Component

1 2 3

Objective point of view .689   

Objective point of view .669   

Objective point of view .647   

Objective point of view .632   

Objective point of view .624   

Objective point of view .620   

Objective point of view .582   

Objective point of view .556   

Objective point of view .524   

Objective point of view .491   

Objective point of view .484   

Neutral point of view  .474  

Neutral point of view  .473  

Neutral point of view  .395  

Neutral point of view  .369  

Neutral point of view  .287  

Neutral point of view  .629  

Neutral point of view  .618  

Neutral point of view  .610  

Neutral point of view  .601  

Neutral point of view  .600  

Neutral point of view  .580  

Neutral point of view  .574  
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Neutral point of view  .569  

Neutral point of view  .564  

Neutral point of view  .534  

Fixed idea   -.148

Fixed idea  .141

Fixed idea  .586

Fixed idea  .547

CORRELATION ANALYSIS

H0: There is no relationship between demo-
graphical variables. 

According to the results of the performed 
correlation analyses, the variables, which 
have the highest level of relation among the 
variables, are demonstrated in the figure be-
low.

•	 There is a high level positive relationship 
between the school where the students 
study and the location of the school.

•	 There is a moderate level positive rela-
tionship between the school where the 
students study and the number of siblings.

•	 There is a high level positive relationship 
between the location of the school and the 
classroom size.

•	 There is a moderate level positive rela-
tionship between the number of siblings 
and the classroom size. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Summer Issue: 7 Year: 2015

ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965
ID: 144 K: 170

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

9

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 4.  Pearson Correlation

2.      
Name of 

the school 
where you 

study

3.      
Your 
class

4.      
Your 
sex

5.      
Location 

of the 
school

6.      
Class-
room 
size

7.      
1st term 
social 
sci-

ences 
mark 

in your 
school 
report

8.      
Num-
ber of 
sib-
lings

9.      In the ex-
ams of social 
sciences, in 

which question 
type do you 

have the most 
difficulty?

2.      Name of the school where you 
study

1        

3.      Your class .108 1       

4.      Your sex -.107 -.097 1      

5.      Location of the school .898 -.008 .024 1     

6.      Classroom size -.080 -.092 .129 .654 1    

7.      1st term social sciences mark in 
your school report

-.019 -.035 -.065 -.056 .041 1   

8.      Number of siblings .303 .130 -.068 .048 .251 -.050 1  

9.      In the exams of social sciences, 
in which question type do you have 
the most difficulty?

-.087 -.197 -.027 -.132 .088 .119 .000 1

REGRESSION ANALYSIS

H0: Objective point of view is independent 
from other variables.

•	 The school where the students study nega-
tively influences objective point of view 
with 0.161 units. 

•	 Class negatively influences objective point 
of view with 0.109 units. 

•	 Sex positively influences objective point 
of view with 0.209 units.

•	 Location of the school positively influenc-
es objective point of view with 0.139 units.

•	 Classroom size positively influences ob-
jective point of view with 0.065 units.

•	 Social sciences marks negatively influence 
objective point of view with 0.103 units.

•	 Social sciences question types positively 
influence objective point of view with 
0.202 units.
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Table 5. Regression 1- Coefficientsa,b

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 2.      Name of the school 
where you study

-.161 .074 -.452 -2.170 .030

3.      Your class -.109 .036 -.255 -2.995 .003

4.      Your sex .209 .063 .300 3.338 .001

5.      Location of the school .139 .143 .231 .974 .330

6.      Classroom size .065 .037 .192 1.748 .081

7.      1st term social 
sciences mark in your 
school report

-.103 .027 -.408 -3.820 .000

9.      In the exams of social 
sciences, in which question 
type do you have the most 
difficulty?

.202 .027 .415 7.373 .000

a. Dependent Variable: Objective point of view

b. Linear Regression through the Origin

H0: Neutral point of view is independent 
from other variables.

•	 The school where the students studyposi-
tively influences neutral point of view with 
0.278 units.

•	 Class negatively influences neutral point 
of view with0.012 units.

•	 Sex negatively influences neutral point of 
view with 0.399 units.

•	 Location of the school negatively influ-
ences neutral point of view with 0.812 
units.

•	 Classroom size positively influences neu-
tral point of view with 0.063 units. 

•	 Social sciences marks positively influence 
neutral point of view with 0.277 units. 

•	 Social sciences question typesnegatively 
influence neutral point of view with 0.041 
units.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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Table 6. Regression 2 - Coefficientsa,b

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 2.      Name of the school 
where you study

.278 .072 .780 3.868 .000

3.      Your class -.012 .035 -.028 -.346 .730

4.      Your sex -.399 061 -.572 -6.562 .000

5.      Location of the 
school

-.812 .139 -1.346 -5.856 .000

6.      Classroom size .063 .036 .186 1.745 .081

7.      1st term social 
sciences mark in your 
school report

.277 .026 1.092 10.553 .000

9.      In the exams of social 
sciences, in which question 
type do you have the most 
difficulty?

-.041 .027 -.085 -1.561 .119

a. Dependent Variable: Neutral point of view

b. Linear Regression through the Origin

H0: Fixed idea is independent from other 
variables.

•	 The school where the students study nega-
tively influences fixed idea with 0.096 
units.

•	 Class negatively influences fixed idea with 
0.011 units.

•	 Sex positively influences fixed idea with 
0.130 units.

•	 Location of the school negatively influ-
ences fixed idea with 0.061 units.

•	 Classroom size negatively influences fixed 
idea with 0.140 units.

•	 Social sciences marks positively influence 
fixed idea with 0.125 units.

•	 Social sciences question typespositively 
influence fixed idea with 0.060 units.
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 7. Regression 3 - Coefficientsa,b

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 2.      Name of the school 
where you study

-.096 .078 -.271 -1.232 .218

3.      Your class -.011 .038 -.026 -.290 .772

4.      Your sex .130 .066 .187 1.968 .049

5.      Location of the 
school

-.061 .151 -.101 -.403 .687

6.      Classroom size -.140 .040 -.411 -3.546 .000

7.      1st term social 
sciences mark in your 
school report

.125 .029 .493 4.379 .000

9.      In the exams of 
social sciences, in which 
question type do you have 
the most difficulty?

.060 .029 .123 2.076 .038

a. Dependent Variable: Fixed idea

b. Linear Regression through the Origin

MAN WHITNEY U ANALYSIS

H0:Factors are independent from sex. 

According to the conducted analysis, it is 
identified whether factors are independent 
from sex or not.

In accordance with this, it is identified that 
while objective point of view and neutral point 
of view factors are not independent from sex, 
fixed idea factor is independent from sex. 
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Table 8.  Sex Factors - Test Statisticsa

Objective 
point of view

Neutral point 
of view Fixed idea

Mann-Whitney U 99562.500 85378.500 106429.500

Wilcoxon W 307897.500 147154.500 314764.500

Z -3.144 -6.414 -1.561

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

.002 .000 .119

a. Grouping Variable: 4.     Your sex

KRUSKAL WALLIS ANALYSIS

H0:Factors are independent from the school 
where the students study. 

According to the conducted analysis, it is iden-
tified whether factors are independent fromthe 
school where the students study or not.

In accordance with this, it is identified that 
while objective point of view and neutral 
point of view factors are not independent 
from the school where the students study, 
fixed idea factor is independent from the 
school where the students study.

Table 9. Education Factors - Test Statisticsa,b

Objective 
point of view

Neutral point 
of view

Fixed 
idea

Chi-square 87.708 47.690 5.414

df 3 3 3

Asymp. 
Sig.

.000 .000 .144

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 2.     Name of the school where you 
study

KOLMOGOROV SMIRNOV ANALYSIS

H0:Factors are independent from class.

According to the conducted analysis, it is 
identified whether factors are independent 
fromclass or not.

In accordance with this, it is identified that 
while objective point of view and neutral 
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point of view factors are not independent from class, fixed idea factor is independent 
from class.

Table 10. Class Statistics - Test Statisticsa

Objective 
point of view

Neutral point 
of view

Fixed 
idea

Most Extreme 
Differences

Absolute .250 .175 .099

Positive .250 .029 .099

Negative .000 -.175 -.068

Kolmogorov-Smirnov Z 3.131 2.184 1.232

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .096

a. Grouping Variable: 3.      Your class

ANOVA ANALYSIS

H0:Factors are independent from the location 
of the school.

According to the conducted analysis, it is iden-
tified whether factors are independent fromthe 
location of the school or not.

In accordance with this, it is identified that all 
of the factors – objective point of view, neutral 
point of view, and fixed idea –are independent 
from the location of the school.

Table 11. Location of the School Statistics - ANOVA
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Objective point of 
view

Between Groups 43.989 2 21.995 22.966 .000

Within Groups 951.011 993 .958

Total 995.000 995

Neutral point of 
view

Between Groups 12.435 2 6.217 6.284 .002

Within Groups 982.565 993 .989

Total 995.000 995

Fixed idea Between Groups 6.948 2 3.474 3.492 .031

Within Groups 988.052 993 .995

Total 995.000 995
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INDEPENDENT SAMPLES T ANALYSIS

H0:Factors are independent from the class-
room size.

According to the conducted analysis, it is 
identified whether factors are independent 

fromthe classroom size or not. In accordance 
with this, it is identified that while objective 
point of view and neutral point of view fac-
tors are not independent from classroom size, 
fixed idea factor is independent from class-
room size.

Table 12. Classroom Size Statistics - Independent Samples Test

Objective point of view Neutral point of view Fixed idea

Equal 
variances 
assumed

Equal 
variances not 

assumed

Equal 
variances 
assumed

Equal 
variances 

not 
assumed

Equal 
variances 
assumed

Equal 
variances 

not assumed

Levene’s Test 
for Equality of 
Variances

F 1.217 6.417 3.750

Sig. .271 .012 .054

t-test for 
Equality of 
Means

t -6.999 -7.080 -3.249 -3.096 .746 .733

df 379 321.919 379 262.518 379 292.598

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .002 .456 .464

Mean Difference -.79361093 -.79361093 -.34024175 -.34024175 .08182459 .08182459

Std. Error Difference .11338608 .11209249 .10471298 .10988953 .10968707 .11161795

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower -1.01655551 -1.01413725 -.54613291 -.55661882 -.13384684 -.13785121

Upper -.57066635 -.57308460 -.13435059 -.12386467 .29749602 .30150039

CONCLUSION AND EVALUATION

•	As a result of the conducted factor analysis3 
factorswere identified.

1. Objective point of view

2. Neutral point of view

3. Fixed idea

•	 There is a high level positive relationship 
between the school where the students 
study and the location of the school.

•	 There is a moderate level positive relation-
ship between the school where the students 
study and the number of siblings.

•	 There is a high level positive relationship 
between the location of the school and the 
classroom size.
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•	 There is a moderate level positive re-
lationship between the number of sib-
lings and the classroom size. 

•	 The school where the students study 
negatively influences objective point 
of view with 0.161 units. 

•	 Class negatively influences objective 
point of view with 0.109 units. 

•	 Sex positively influences objective 
point of view with 0.209 units.

•	 Location of the school positively in-
fluences objective point of view with 
0.139 units.

•	 Classroom size positively influences 
objective point of view with 0.065 
units.

•	 Social sciences marks negatively influ-
ence objective point of view with 0.103 
units.

•	 Social sciences question types posi-
tively influence objective point of view 
with 0.202 units.

•	 The school where the students 
studypositively influences neutral point 
of view with 0.278 units.

•	 Class negatively influences neutral 
point of view with 0.012 units.

•	 Sex negatively influences neutral point 
of view with 0.399 units.

•	 Location of the school negatively influ-
ences neutral point of view with 0.812 
units.

•	 Classroom size positively influences 
neutral point of view with 0.063 units. 

•	 Social sciences marks positively influ-
ence neutral point of view with 0.277 
units. 

•	 Social sciences question typesnega-
tively influence neutral point of view 
with 0.041 units.

•	 The school where the students study 
negatively influences fixed idea with 
0.096 units.

•	 Class negatively influences fixed idea 
with 0.011 units.

•	 Sex positively influences fixed idea 
with 0.130 units.

•	 Location of the school negatively influ-
ences fixed idea with 0.061 units.

•	 Classroom size negatively influences 
fixed idea with 0.140 units.

•	 Social sciences marks positively influ-
ence fixed idea with 0.125 units.
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•	 Social sciences question typesposi-
tively influence fixed idea with 0.060 
units.

•	 It is identified that while objective 
point of view and neutral point of 
view factors are not independent from 
sex, fixed idea factor is independent 
from sex.

•	 It is identified that while objective 
point of view and neutral point of 
view factors are not independent from 
the school where the students study, 
fixed idea factor is independent from 
the school where the students study.

•	 It is identified that while objective 
point of view and neutral point of 
view factors are not independent from 
class, fixed idea factor is independent 
from class.

•	 It is identified that all of the factors – 
objective point of view, neutral point 
of view, and fixed idea – are indepen-
dent from the location of the school.

•	 It is identified that while objective 
point of view and neutral point of 
view factors are not independent from 
classroom size, fixed idea factor is in-
dependent from classroom size. 
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APPENDIX A: CATEGORY SCALE QUESTIONS 
 

 Frequency Column N % 
I support my thoughts 
with information I obtain 
from reliable sources. 

I strongly disagree 6 .6% 
I disagree 18 1.8% 
I am neutral 99 9.9% 
I agree 327 32.7% 
I strongly agree 549 55.0% 

I try to understand other 
people’s perspectives for 
the events. 

I strongly disagree 27 2.7% 
I disagree 39 3.9% 
I am neutral 99 9.9% 
I agree 360 36.0% 
I strongly agree 474 47.4% 

Before making a 
decision, I confirm my 
reference points to the 
extent permitted by the 
subject. 

I strongly disagree 18 1.8% 
I disagree 39 3.9% 
I am neutral 189 18.9% 
I agree 330 33.0% 
I strongly agree 423 42.3% 

I do not question the 
reliability of the source I 
obtain information. 

I strongly disagree 216 21.6% 
I disagree 198 19.8% 
I am neutral 150 15.0% 
I agree 222 22.2% 
I strongly agree 213 21.3% 

Before answering a 
question I am asked, I try 
to understand the 
question completely. 

I strongly disagree 6 .6% 
I disagree 27 2.7% 
I am neutral 57 5.7% 
I agree 168 16.8% 
I strongly agree 741 74.2% 

I think the correct point 
of view is my point of 
view. 

I strongly disagree 87 8.7% 
I disagree 105 10.5% 
I am neutral 204 20.4% 
I agree 339 33.9% 
I strongly agree 264 26.4% 

I make decisions based 
on indefinite reference 

I strongly disagree 225 22.5% 
I disagree 147 14.7% 
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points instead of definite 
reference points. 

I am neutral 195 19.5% 
I agree 216 21.6% 
I strongly agree 216 21.6% 

I answer a question based 
on what I understand 
when I first hear it. 

I strongly disagree 108 10.8% 
I disagree 90 9.0% 
I am neutral 153 15.3% 
I agree 255 25.5% 
I strongly agree 393 39.3% 

I try to know the event 
with its all dimensions in 
order to give the right 
decision about that event. 

I strongly disagree 12 1.2% 
I disagree 24 2.4% 
I am neutral 78 7.8% 
I agree 270 27.0% 
I strongly agree 615 61.6% 

While solving a complex 
problem, I analyse the 
parts of the problem in 
accordance with specific 
principles.  

I strongly disagree 18 1.8% 
I disagree 27 2.7% 
I am neutral 123 12.3% 
I agree 330 33.0% 
I strongly agree 501 50.2% 

I do not make an effort to 
understand all 
dimensions of the 
thoughts that I do not 
understand some 
dimensions of.  

I strongly disagree 384 38.4% 
I disagree 174 17.4% 
I am neutral 87 8.7% 
I agree 156 15.6% 
I strongly agree 198 198% 

I impartially try to 
understand the opinions 
that I do not approve. 

I strongly disagree 99 9.9% 
I disagree 57 5.7% 
I am neutral 225 22.5% 
I agree 237 23.7% 
I strongly agree 381 38.1% 

When I have to make a 
decision about a complex 
situation,  

I strongly disagree 252 25.2% 
I disagree 174 17.4% 
I am neutral 189 18.9% 
I agree 237 23.7% 
I strongly agree 147 14.7% 

I do not consider the 
information that supports 
the opinions I reject. 

I strongly disagree 267 26.7% 
I disagree 231 23.1% 
I am neutral 192 19.2% 
I agree 156 15.6% 
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I strongly agree 153 15.3% 
I postpone making a 
decision if I do not have 
sufficient information 
about the subject. 

I strongly disagree 96 9.6% 
I disagree 78 7.8% 
I am neutral 171 17.2% 
I agree 258 25.9% 
I strongly agree 393 39.5% 

I identify the reference 
points of the thought I 
defend. 

I strongly disagree 9 .9% 
I disagree 60 6.0% 
I am neutral 111 11.1% 
I agree 279 27.9% 
I strongly agree 540 54.1% 

During the solution of a 
problem, I keep the major 
problem in mind. 

I strongly disagree 45 4.5% 
I disagree 60 6.0% 
I am neutral 141 14.1% 
I agree 225 22.5% 
I strongly agree 528 52.9% 

I immediately make my 
decision about a situation 
that I encounter even if I 
have insufficient 
information. 

I strongly disagree 252 25.2% 
I disagree 198 19.8% 
I am neutral 204 20.4% 
I agree 183 18.3% 
I strongly agree 162 16.2% 

I do not question the 
reasons of problems I 
encounter. 

I strongly disagree 387 38.7% 
I disagree 171 17.1% 
I am neutral 111 11.1% 
I agree 168 16.8% 
I strongly agree 162 16.2% 

I have difficulty in 
concentrating on a 
subject. 

I strongly disagree 141 14.1% 
I disagree 156 15.6% 
I am neutral 294 29.4% 
I agree 207 20.7% 
I strongly agree 201 20.1% 

While solving the 
problems related to the 
situations that I 
encounter, I keep my 
reasons for solving the 
problems in mind. 

I strongly disagree 30 3.0% 
I disagree 24 2.4% 
I am neutral 132 13.2% 
I agree 276 27.6% 
I strongly agree 537 53.8% 

I give up my thoughts if it I strongly disagree 132 13.2% 



UHİVE
www.uhedergisi.com

UluslararasıHakemliİletişimveEdebiyatAraştırmalarıDergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbaharYaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Summer Issue: 7 Year: 2015

ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965
ID: 144 K: 170

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

22

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
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is clearly obvious that 
they are wrong. 

I disagree 123 12.3% 
I am neutral 204 20.4% 
I agree 204 20.4% 
I strongly agree 336 33.6% 

To make a right decision 
about a situation, I try to 
learn people’s emotions, 
information and culture 
levels related to the 
subject. 

I strongly disagree 36 3.6% 
I disagree 39 3.9% 
I am neutral 111 11.1% 
I agree 270 27.0% 
I strongly agree 543 54.4% 

During opinion debates, I 
do not bring the reason of 
the debate to my mind. 

I strongly disagree 321 32.1% 
I disagree 189 18.9% 
I am neutral 174 17.4% 
I agree 147 14.7% 
I strongly agree 168 16.8% 

If I have to decide, I 
collect as much 
information about the 
subject as I can. 

I strongly disagree 18 1.8% 
I disagree 18 1.8% 
I am neutral 75 7.5% 
I agree 270 27.0% 
I strongly agree 618 61.9% 

When I have to make a 
decision about a thought, I 
do not consider the 
emotions, information and 
culture level of the owner 
of the thought.  
 

I strongly disagree 402 40.2% 
I disagree 171 17.1% 
I am neutral 123 12.3% 
I agree 132 13.2% 
I strongly agree 171 17.1% 

During the debate, I do 
not give up my opinions 
even if they are wrong. 

I strongly disagree 174 17.4% 
I disagree 120 12.0% 
I am neutral 138 13.8% 
I agree 225 22.5% 
I strongly agree 342 34.2% 

In order to understand the 
situation I encounter, I 
consider all the options 
with regard to the 
situation. 

I strongly disagree 12 1.2% 
I disagree 27 2.7% 
I am neutral 69 6.9% 
I agree 237 23.7% 
I strongly agree 654 65.5% 

I implement the first I strongly disagree 150 15.0% 
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decision I think about a 
situation. 

I disagree 141 14.1% 
I am neutral 222 22.2% 
I agree 252 25.2% 
I strongly agree 234 23.4% 

I accept or reject an 
opinion without 
collecting sufficient 
information about it. 

I strongly disagree 294 29.4% 
I disagree 150 15.0% 
I am neutral 219 21.9% 
I agree 147 14.7% 
I strongly agree 189 18.9% 
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A PRACTICAL EXAMPLE OF NURSES’ USE OF SOCIAL MEDIA AND 
THEIR LEVEL OF PERCEPTION OF THEIR JOB1

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE 
KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

Ercan ŞAHBUDAK 
Department of Sociology, Faculty of Letters, Cumhuriyet University, Sivas / Turkey

Öz: Bu araştırma uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada kullanılan ölçme aleti anket daha önce ge-
çerlilik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların sosyo-demografik 
özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 29 5’li likert 
ölçekli soru bulunmaktadır. 29 madde 4 alt boyut “Fatör”e 
ayrılmıştır. Araştırmamız yaklaşık olarak 6 ay sürmüştür. Bu 
süre içerisinde katılımcıların tamamı basit rassal yöntemiyle 
rast gele seçilmiştir. Hiçbir katılımcıya ait kimlik, kurum ve 
diğer özel bilgileri araştırma formalarına yansıtılmamış ve 
talep edilmemiştir. Araştırmamıza (N=1139) kadın ve erkek 
katılımcı iştirak etmiştir. Tüm katılımcılar sağlık kurumlarında 
aktif olarak istihdam edilmektedir. Araştırma Türkiye evreni 
İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara, Kocaeli, Samsun, 
Van, Aydın, Muğla, Çanakkale, Çorum, Trabzon, Bingöl, 
Erzurum, Eskişehir, Konya, Afyon ve Diyarbakır örneklemi 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen 
veriler SPSS istatistik programı kullanılarak farklı analiz 
teknikleri uygulanarak analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz 
sonrasında tüm katılımcıların sosyal medyayı yoğun olarak 
kullandığı, yoğun kullanılan sosyal medya nedeniyle kişisel 
ilişkilerin zarar gördüğü, iş performansı ve verimliliğin 
azaldığı, bazı katılımcıların psikolojik olarak etkilendiği, 
eğitim, mesleki ve kendini geliştirme amaçlı değil ülke 
ve uluslararası bilgilere erişebilmek adına iletişim amaçlı 
kullanıldığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Faceebook, Twiter, 
Algı, Hemşire, Sağlık Kurumları

Abstract: This study was conducted in a practical manner. 
The survey, which was used as a measuring instrument 
in the research, was previously tested for validity and 
reliability. The survey is comprised of two parts. The first 
part includes questions related to the socio-demographic 
features of the participants while the second part includes 
29 questions with a 5-point Likert scale. The 29 items 
were divided into 4 sub-dimensional “Factors”. The 
research lasted for 6 months approximately. During this 
period, all of the participants were selected through simple 
random sampling.Participants’ identity, institution or other 
private information were not requested or included in the 
research forms. Male and female participants took part 
in the research (N=1139). All participants were actively 
employed in health institutions. The target population of 
the study was Turkey while the samples were selected from 
the provinces of Istanbul, Izmir, Antalya, Bursa, Ankara, 
Kocaeli, Samsun, Van, Aydın, Muğla, Çanakkale, Çorum, 
Trabzon, Bingöl, Erzurum, Eskişehir, Konya, Afyon and 
Diyarbakır. The data acquired from the participants were 
analyzed through various analysis techniques by using the 
statistical software SPSS. In consequence of the analysis, 
it was concluded that all participants frequently used the 
social media, personal relations were damaged due to the 
frequent useof the social media, the work performance and 
productivity were reduced, some participants were psycho-
logically affected, and the social media was used not for the 
purposes of education, profession or self-development but 
for communication purposes in order to reach information 
at national or international level.

Key Words: Social Media, Facebook, Twitter, Perception, 
Nurse, Health Institutions
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

INTRODUCTION

The rapidly developing technology has changed 
the lifestyle of today’s people. The humanity 
converted to and lived in the industrial social 
order between 1700 and 1955 and started to 
re-arrange its lifestyle due to technological de-
velopments following 1955. We witness various 
changes in our lives based on technology with 
every passing day. A great deal of research clearly 
expresses that the use of technology is useful in 
some aspects while it is harmful in some other 
aspects. When the technology is used efficiently 
within the framework of the concept of time, it 
provides benefits to the life of people; however, 
the use of technology that disregards the concept 
of time and provides no benefits harms the life 
of the people. Today’s technology renews itself 
rapidly and the people cannot catch up with its 
speed. Indeed, it is a well-known fact that the 
factor of economy underlies this technological 
development. Today’s humanity, which has ra-
pidly created consumer individuals and thereby 
a consumer society, has been performing incre-
asingly more activities targeted at consumption. 
Technological products play the leading role 
among these activities. Technological products 
include software, pc games, programs, Internet 
sites and social media, etc. which makes the 
individual addicted to the technology and even 
makes the technology an indispensable part of his 
life. These are technological developments which 
have confined the individual and the society to 

technology and have enslaved many countries of 
the world like an effective weapon. New solutions 
have started to be developed for the technology-
based problems that have made individuals and 
even institutions and countries bound and addicted 
to the technology. This situation, which accounts 
for the major reduction in work performance and 
productivity in institutions, has become a prob-
lem for which managers develop improvement 
strategies. The importance of this issue is also 
shown by the scientific studies indicating that 
this situation is a psychological problem

LITERATURE REVIEW AND THEORETI-
CAL FRAMEWORK

The number of people that created an account on 
a social media platform only within 2013 is 135 
million. The most common use of social media 
in the world is in North America (81%). And the 
lowest level of social media use is in Southern 
Asia (12%). According to a study, 10 different 
social media networks have terrifying numbers 
of users. These networks are Facebook (1,184 
billion users), QQ, Tencent (816 million), Qzone 
(632 million), Whatsapp (400 million), Google+ 
(300 million), Wechat (272 million), LinkedIn 
(259 million), Twitter (232 million), Tumblr (230 
million) and Tencent Weibo (200 million).1

1 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-
medya-kullanici-istatistikleri-2014/ Accessed 04 
February2015 
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The above numbers indicate the very common 
use of social media. Especially the introduction of 
mobile devices into our lives and the increasing 
efficiency and functionality of smart phonescaused 
the use of social media to boom (İşlek, 2012:1-
180). Today’s people have become captive of and 
addicted to the social media (Smith et al., 2005: 
15-37). Social media can be also considered as 
areas where today’s best marketing strategies 
are implemented (Sever, 2000: 225-234). The 
proliferation of technology is one of the most 
important factors in the increase of consump-
tion (Scott, 2009: 11-22). Cyber media causes 
its users to be addicted to a significant extent. 
This situation gives the cyber media investors a 
variation of competition, as well as profitability 
and advantage (Safko, 2009: 27). Playing an 
important role in interpersonal communication, 
social media has also led to the elimination or 
decrease of face-to-face relations. This causes the 
people to become more individualistic (Rigby, 
2008: 19). Cyber media, which has an important 
influence on the behavior of individuals and 
on communities, leads to cultural degeneration 
and especially the degeneration of social values 
(Penpece, 2006). 

The social media, in which the people of the 
developed world countries that have become a 
consumer society think that they are psycholo-
gically and individually relieved,  has become a 
deep well. This situation can be also regarded as 
a social problem (Parlak, 2010). 

The social media sites, which provide different 
advantages to their users through personal appli-
cations, deep influence the individual behaviors 
(Merasivo, 2005: 97). It is now a well-known 
reality that the Internet eliminates the social va-
lues and causes negative impacts on family and 
interpersonal relations (Tarcan, 2005). 

The use of the Internet causes the individual not 
to efficiently use the concept of time and it leads 
to deterioration of individual’s performance and 
some psychological values, especially his/her pro-
ductivity (Pitt and Bennett, 2008, Rihards, 2012). 
Losing oneself in the social networks actually 
leads the individual to loneliness (Kuduğ, 2011). 

The importance of interpersonal and intercultural 
relations in the conservation of socio-cultural 
values is a well-known fact. However, social 
media is a significant problem contributing to 
the eradication of these values (Benevenuto et 
al., 2009). A great deal of research shows that 
the social media and the cyber environment have 
become a psychological problem. This has become 
a form of addiction and it makes it compulsory 
to immediately treat the individuals and the 
societies made up of the individuals (Çabaner 
and Işık, 2014). 

Cyber media is considered as a significant prob-
lem in the business sector as it causes a negative 
impact on the business life and decreases the 
productivity of the workers. Especially the stu-
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dies regarding the health sector emphasize the 
importance of this issue (Korkmaz et al., 2015). 

The technological products which are used by 
primary and high school students are an important 
factor in their individual failures while they also 
cause them to get into many negative conditions 
that are regarded as social problems (Korkmaz, 
Çelebi and Yücel, 2014: 250-261).

The most important impact of the cyber media is 
that it makes the organizational communication 
efficient. Today, it quickly brings together com-
munities and societies and contributes to quick 
organization of activities and events (Aydın et 
al., 2007: 61-74). 

The human organism desires to be in constant 
communication with internal and external world. 
In order to ensure this, he takes advantage of 
different ways and materials. Cyber media is an 
important tool in satisfying such needs of the 
individual.2

Social media, one of the most important values 
of the modern life, has become a key for the 
concepts of formality, rationality, communication, 
principle, visuality and productivity (Kesken and 
Karadeniz, 2011: 3769-3781). 

Getting organized and efficiently using the 
technology in organizational relations is now an 
important factor. Today’s youth uses the social 

2 http://www.psikoterapistim.org/isyerinde_stres_
ve_basacikma_yollari.htm

media more efficiently and for various purposes 
in organizing and gathering more quickly (De-
mirtaş, 2010: 411-444). 

Institutions are more specialized in the efficient 
use of technology today when compared to the 
past. The use of cyber media for information 
and advertisement reasons is increasing day by 
day. This provides the enterprises and institutions 
more recognition, advantage in advertisement, 
economic gain and most importantly advantage 
of faster communication (Vural, 2003:14-29). 

AIM, SCOPE, METHODAND LIMITATIONS

This study aims to explore the use of social 
media by health sector workers, “Nurses”, and 
the related problems and to produce and suggest 
solutions for the negative conditions resulting 
from this at personal level. 

The scope of the research wasdetermination of 
the perceptions and approaches of health workers 
and nurses towards social media.The research 
was conducted on nurses working in different 
units and departments without any distinction 
between male and female nurses. 

All participants were randomly selected and a 
simple random method was used. Only 1139 
of the questionnaires were found to be eligible 
for practice. The forms that were found to be 
eligible for analysis were transferred to the 
SPSS 18 software, and a reliability and validity 
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test, Factor analysis, Hypothesis and Regression 
analyses were used.

A practical questionnaire was used under the 
method of the research. This questionnaire had 
been previously used in another study carried 
out by Korkmaz et al.This study was published 
in UHBAB Journal. In that study, Cronbach’s 
Alpha coefficient was 0,805 and the total number 
of participants was 739. The study was carried 
out only in the province of Istanbul. In our study, 
the participants included 543 females and 591 
males. Majority of the male participants were 
emergency medical technicians (EMT) and they 
worked as nurses in different private hospitals. 
All the female participants had received nursing 
education and currently worked as nurses. The 
research targeted the personnel working in both 
public and private hospitals. All of the nurses 
were selected through simple random method, 
and their identity or institutional information were 
not included in the research forms. The research 
lasted for about 6 months. Total number of ques-
tionnaires that were distributed was 5000 while 
1782 of these questionnaires were received back. 
Only 1139 of these questionnaires were found 
eligible. The target population of the research was 
Turkey while the samples were selected from 
the provinces of Istanbul, Izmir, Antalya, Bursa, 

Ankara, Kocaeli, Samsun, Van, Aydın, Muğla, 
Çanakkale, Çorum, Trabzon, Bingöl, Erzurum, 
Eskişehir, Konya, Afyon and Diyarbakır. 

The research was carried out only on nurses that 
were actively working in hospitals and health 
institutions from private and public sectors. Those 
health workers who received EMT education 
but worked as nurses were also included in the 
research. Majority (76%) of the male participants 
who received EMT education and worked as 
nurses are employed at private hospitals and 
private health institutions.The number of those 
who received EMT education and worked as 
nurses at public hospitals was lower compared 
to private hospitals. 

PRACTICES AND ANALYSES

Reliability Analysis

Table 1. Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Number of items

,937 29

Since the reliability analysis showed that Alpha 
= 0,937,it can be concluded that the reliability 
of the 29 factors was very high.
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ANALYSES:

DEMOGRAPHIC STATISTICS:

Table 2. Demographic Features of the Participants

Frequency
Column 

N %

1.      YOUR GENDER Female 543 ,48

Male 591 ,52

2.      YOUR MARITAL STATUS? Married 691 ,61

Single 443 ,39

3.      DO YOU HAVE ANY CHILDREN? If yes, HOW 
MANY?

No 67 ,06

1 274 ,24

2 440 ,39

3 243 ,21

3+ 115 ,10

4.      FOR HOW MANY YEARS HAVE YOU BEEN 
WORKING? 

1-3 44 ,04

4-6 268 ,24

7-9 145 ,13

10-12 227 ,20

13-15 332 ,29

16-20 91 ,08

21+ 32 ,03

5.      IN WHICH SECTOR DO YOU WORK? Public 745 ,65

Private 394 ,35

6.      IN WHICH TYPE OF INSTITUTION DO YOU 
WORK? 

Training and research 
hospital

450 ,40

University hospital 398 ,35

Hospital 236 ,21

Community health center 55 ,05

7.      WHAT IS YOUR LEVEL OF EDUCATION? High school 243 ,21

College 638 ,56

University 169 ,15

Master’s 67 ,06

PhD 22 ,02
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8.      WHAT IS YOUR FIELD? Internal medicine 739 ,65

Surgical sciences 245 ,22

Midwife - gynecology 17 ,01

Psychiatry 80 ,07

Other 58 ,05

9.      WHAT IS YOUR INCOME? 1500-1800 416 ,37

1801-2000 587 ,52

2001-2500 87 ,08

2501-3000+ 49 ,04

10.  DO YOU HOLD A PRIVATE HEALTH 
INSURANCE? 

Yes 91 ,08

No 1048 ,92

11.  HAVE YOU EXPERIENCED ANY 
PSYCHOLOGICAL PROBLEM? 

Yes 29 ,03

No 1110 ,97

12.  WHICH OF THE FOLLOWING DO YOU 
REGULARLY CONSUME?

Cigarette 552 ,48

Alcohol 132 ,12

None 250 ,22

Alcohol + Cigarette 205 ,18

13.  DO YOU HAVE ANY SOCIAL-FAMILY 
PROBLEMS RELATED TO YOUR JOB and 
OCCUPATION? 

Yes 50 ,04

No 1089 ,96

14.  DO YOU USE SOCIAL MEDIA CHANNELS?IF 
YES, WHICH ONES?

Facebook 687 ,60

Twitter 109 ,10

All 315 ,28

None 28 ,02

15.  HOW MUCH TIME DO YOU SPEND ON 
SOCIAL MEDIA PER DAY?

1 hour 451 ,40

2 hours 445 ,39

3 hours 47 ,04

4 hours 140 ,12

5+ 56 ,05

16.   WHICH DEVICES DO YOU USUALLY USE TO 
CONNECT TO SOCIAL NETWORKS? 

Smart phone 951 ,83

Desktop computer 139 ,12

Tablet-Laptop 49 ,04

17.  DOES YOUR USE OF SOCIAL MEDIA 
NEGATIVELY AFFECT YOUR WORK 
PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE? 

Yes 871 ,76

No 268 ,24
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18.  FOR WHAT REASONS DO YOU USUALLY USE 
THE SOCIAL MEDIA? 

Communication 944 ,83

My occupation and job 19 ,02

General 88 ,08

For no reason 88 ,08

19.  HAVE YOU EVER BEEN WARNED or 
PUNISHED BY YOUR SUPERVISOR FOR USING 
SOCIAL MEDIA? 

Yes 81 ,07

No 1058 ,93

20.  DO YOU GET WORRIED ABOUT YOUR 
FUTURE? 

Yes 68 ,06

No 1071 ,94

21.  DO YOU HAVE ANY COMMUNICATION 
PROBLEMS WITH YOUR WIFE/HUSBAND 
BECAUSE OF YOUR JOB and OCCUPATION? 

Yes 121 ,11

No 1018 ,89

22.  DO YOU THINK THAT YOU HAVE TO DO 
YOUR CURRENT JOB? 

Yes 1076 ,94

No 63 ,06

23.  DO YOU THINK THAT YOU ARE 
COMPLETELY GETTING THE INCOME AND 
OTHER SOCIAL RIGHTS THAT YOU DESERVE? 

Yes 91 ,08

No 1048 ,92

24.  WOULD YOU RECOMMEND THIS SECTOR TO 
ANY OF YOUR RELATIVES THAT WANT TO GET 
ENGAGED IN THIS AREA OR TO ANY OTHER 
PERSON THAT CONSULTS YOU? 

Yes 71 ,06

No 1068 ,94

25.  DO YOU THINK THAT THIS SECTOR IS A 
GOOD ONE TO BE INCLUDED IN AND TO WORK 
IN?

Yes 87 ,08

No 1052 ,92

FACTOR ANALYSIS:

4 factors were determined in consequence of the 
factor analysis that was performed with 29 items. 
These factors are listed below:

1. For the purpose of following the developments 
related to the job

2. Social media creates problems

3. I follow social media

4. Social media causes me to have problems 
with my environment
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Table 3. Rotated Component Matrixa
Component

1 2 3 4

For the purpose of following the developments related to the job ,757

For the purpose of following the developments related to the job ,732

For the purpose of following the developments related to the job ,610

For the purpose of following the developments related to the job ,596

For the purpose of following the developments related to the job ,546

For the purpose of following the developments related to the job -,543    

For the purpose of following the developments related to the job -,534    

For the purpose of following the developments related to the job ,445    

For the purpose of following the developments related to the job ,383    

For the purpose of following the developments related to the job ,377    

Social media creates problems ,704  

Social media creates problems ,646

Social media creates problems ,606

Social media creates problems ,604

Social media creates problems ,582

Social media creates problems ,377

I follow social media ,690

I follow social media ,620

I follow social media   ,527

I follow social media   ,514

I follow social media   ,500

I follow social media   ,414

Social media causes me to have problems with my environment   ,652

Social media causes me to have problems with my environment   ,555

Social media causes me to have problems with my environment   ,533

Social media causes me to have problems with my environment   ,497

Social media causes me to have problems with my environment   ,470

Social media causes me to have problems with my environment   ,438

Social media causes me to have problems with my environment ,425
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FURTHER ANALYSES

H1: The variable “for the purpose of following 
the developments related to the job” is not related 
to the other variables.

The variables of which “for the purpose of 
following the developments related to the job” 
is related were determined to be the time of 
daily social media use, worries about the future, 
family problems related to the job and the job 
description (field). 

Table 4. Pearson Correlation

1.      For the purpose of following 
the developments related to the job

15.  HOW MUCH TIME DO YOU SPEND ON SOCIAL MEDIA 
PER DAY? 19%

20.  DO YOU GET WORRIED ABOUT YOUR FUTURE? 14%

13.  DO YOU HAVE ANY SOCIAL-FAMILY PROBLEMS 
RELATED TO YOUR JOB and OCCUPATION? 8%

8.      WHAT IS YOUR FIELD? 7%

According to the regression analysis made on 
the highly related variables;those using the social 
media for the purpose of following developments 
related to the job are affected by their field by 

0.67 unit, by those with job and family-related 
problems by 0.405 unit, by the time of daily so-
cial media use by 0.160 unit, and by the worries 
about future by 0,189 unit. 
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Table 5. Coefficientsa,b

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 8.    WHAT IS YOUR 
FIELD?

,067 ,026 ,135 2,613 ,009

13.  DO YOU HAVE 
ANY SOCIAL-FAMILY 
PROBLEMS RELATED 
TO YOUR JOB and 
OCCUPATION?

,405 ,107 -,796 -3,796 ,000

15.  HOW MUCH TIME 
DO YOU SPEND ON 
SOCIAL MEDIA PER 
DAY?

,160 ,025 ,377 6,344 ,000

20.  DO YOU GET 
WORRIED ABOUT 
YOUR FUTURE?

,189 ,103 ,369 1,829 ,068

a. Dependent Variable: 1.      For the purpose of following the developments related to the job

b. Linear Regression through the Origin

H2: The variable “Social media creates prob-
lems” is not related to other variables.

The variable “social media creates problems” is 
most closely related with the variables of having 
children, psychological problems, worries about 
the future and communication problems. 

Table 6. Pearson Correlation 2.      Social media creates problems

3.      DO YOU HAVE ANY CHILDREN? If yes, HOW MANY? 31%

11.  HAVE YOU EXPERIENCED ANY PSYCHOLOGICAL 
PROBLEM? 21%

20.  DO YOU GET WORRIED ABOUT YOUR FUTURE? 17%

21.  DO YOU HAVE ANY COMMUNICATION PROBLEMS 
WITH YOUR WIFE/HUSBAND BECAUSE OF YOUR JOB and 
OCCUPATION? 16%



UHİVE
www.uhedergisi.com

UluslararasıHakemliİletişimveEdebiyatAraştırmalarıDergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbaharYazDönemiSayı: 7 Yıl:2015

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research 
April / May / June - Spring Summer Issue: 7 Year: 2015

ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965
ID: 139 K: 170

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

35

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

According to the regression analysis made on the 
highly related variables; the variable “social media 
creates problems”was affected by the variable of 
having children by 0.254 unit, by psychological 

problems by 0.348 unit, by worries about future 
by 0.081 unit and by communication problems 
by 0,045 unit. 

Table 7. Coefficientsa,b

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 3.      DO YOU HAVE 
ANY CHILDREN? If yes, 
HOW MANY?

,254 ,028 ,821 9,017 ,000

11.  HAVE YOU 
EXPERIENCED ANY 
PSYCHOLOGICAL 
PROBLEM?

,348 ,134 -,690 -2,592 ,010

20.  DO YOU GET 
WORRIED ABOUT 
YOUR FUTURE?

,081 ,112 -,157 -,717 ,474

21.  DO YOU 
HAVE ANY 
COMMUNICATION 
PROBLEMS WITH 
YOUR WIFE/HUSBAND 
BECAUSE OF YOUR 
JOB and OCCUPATION?

,045 ,109 ,087 ,413 ,680

a. Dependent Variable: 2.      Social media creates problems

b. Linear Regression through the Origin

H3: The variable “I follow social media” is not 
related to other variables.

The variables most closely related to those who 
expressed “I follow social media”are gender, types 
of social media, institution and field. 
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Table 8. Pearson Correlation

3.      I follow social media

1.      YOUR GENDER 19%

14.  DO YOU USE SOCIAL MEDIA CHANNELS? IF YES, WHICH 
ONES? 13%

6.      IN WHICH TYPE OF INSTITUTION DO YOU WORK? 9%

8.      WHAT IS YOUR FIELD? 4%

According to the regression analysis; the variable 
“I follow social media”is affected by participants’ 
gender by 0.068 unit, by the type of institution by 

0.034 unit, by the field by 0,035 unit and by the 
type of social media by 0.036 unit. 

Table 9. Coefficientsa,b

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 1.      YOUR GENDER ,068 ,040 ,111 1,703 ,089

6.      IN WHICH TYPE 
OF INSTITUTION DO 
YOU WORK?

,034 ,029 -,072 -1,194 ,233

8.      WHAT IS YOUR 
FIELD?

,035 ,024 -,071 -1,451 ,147

14.  DO YOU USE 
SOCIAL MEDIA 
CHANNELS? IF YES, 
WHICH ONES?

,036 ,020 ,088 1,805 ,071

a. Dependent Variable: 3.      I follow social media

b. Linear Regression through the Origin

H4: The variable “Social media causes me to 
have problems with my environment” is not 
related to other variables.

The variables that are most closely related to the 
variable “social media causes me to have problems 

with my environment” were determined to be the 
type of device used for accessing social media, 
having children, type of institution and problems 
related to job. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Table 10. Pearson Correlation

4.      Social media causes me 
to have problems with my 
environment

16.   WHICH DEVICES DO YOU USUALLY USE TO CONNECT TO 
SOCIAL NETWORKS? 17%

3.      DO YOU HAVE ANY CHILDREN? If yes, HOW MANY? 16%

6.      IN WHICH TYPE OF INSTITUTION DO YOU WORK? 11%

13.  DO YOU HAVE ANY SOCIAL-FAMILY PROBLEMS RELATED 
TO YOUR JOB and OCCUPATION? 11%

According to the regression analysis; the variable 
“social media causes me to have problems with my 
environment” is affected by the variable of having 

children by 0.074unit, by the type of institution 
by 0.060 unit, by having problems by 0.296, and 
by the type of device by 0.210 unit. 

Table 11. Coefficientsa,b

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 3.      DO YOU HAVE 
ANY CHILDREN? If yes, 
HOW MANY?

,074 ,028 ,240 2,693 ,007

6.      IN WHICH TYPE 
OF INSTITUTION DO 
YOU WORK? 

,060 ,033 ,127 1,842 ,066

13.  DO YOU HAVE 
ANY SOCIAL-FAMILY 
PROBLEMS RELATED 
TO YOUR JOB and 
OCCUPATION?

-,296 ,055 -,582 -5,413 ,000

16.   WHICH DEVICES 
DO YOU USUALLY 
USE TO CONNECT TO 
SOCIAL NETWORKS?

,210 ,059 ,275 3,574 ,000

a. Dependent Variable: 4.      Social media causes me to have problems with my environment

b. Linear Regression through the Origin
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edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

CONCLUSION AND ASSESSMENT:

•	 Totally 4 factors were determined in conse-
quence of the factor analysis. These factors 
are respectively:

1. For the purpose of following the developments 
related to the job

2. Social media creates problems

3. I follow social media

4. Social media causes me to have problems with 
my environment

•	 The variables most closely related to those who 
used social media “for the purpose of following 
the developments related to the job”are the 
time of daily social media use, worries about 
the future, family problems related to the job, 
and the field. The participants that used social 
media for the purpose of following develop-
ments in their job were most highly affected 
by the worries about future by 0.189. 

•	 The variable “social media creates problems” 
is most closely related with the variables of 
having children, psychological problems, worries 
about the future and communication problems.
The variable “social media creates problems” 
was most highly affected by psychological 
problems by 0.348 unit. 

In addition to the data acquired from the questi-
onnaires, one of the important factors about the 
nurses using social media is their statements that 

they have problems related to personal relationships 
due to social media. Besides, it was reported that 
they can easily use the social media at any time 
of the day thanks to the smart phones and mobile 
technological devices with access to the Internet 
and therefore they experience disruptions during 
their work. It was reported that there were parti-
cipants who had been warned or punished (fine 
or dismissal) by their supervisors due to extreme 
use of social media in certain public hospitals and 
health institutions. One of the realities “revealed 
in our research” was that many of the participants 
had lower work performance and productivity due 
to the use of social media; this was also stated by 
the participants. It was also reported that their sense 
of belonging to the social functioning also caused 
them to have different and negative points of view. 
The most important problems were determined 
to be cultural degeneration resulting from social 
media, deterioration of family and interpersonal 
relations, and impairment of personal values and 
especially the feeling of confidence in sociologi-
cal terms. During the research, it was observed 
that majority of the participants used the social 
media more than needed and that an area of use 
except work, education and personal development 
was created. According to the findings acquired 
from the participants, the use of social media 
had become an addiction for them and some 
of the participants even received psychological 
assistance in this respect. Social media is unfor-
tunately not used for getting information about 
education, work, professional development and 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

the developments in the external world,but it is 
only used for interpersonal communication and for 
following the popular events. Some of the realities 
revealed in consequence of the study were that 
all the participants were dependent on the social 
media above the average, their interpersonal rela-
tions were damaged, their work performance and 
productivity decreased, and they had personal and 
psychological problems in some cases. 

It was also observed that some of the participants 
experienced legal and financial problems due to 
the use of social media. 
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ÇAĞDAŞ RUS VE ÇİN EDEBİYATI:  
JOSEPH BRODSKY VE SUN GANLU1

MODERN RUSSIAN AND CHINESE LITERATURE:  
JOSEPH BRODSKY AND SUN GANLU 

Sofiia ZAİCHENKO
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Sinoloji Bölümü Ankara/ Türkiye

Öz: Bu makalede Sun Ganlu adlı çağdaş Çinli yazarı 
ile Joseph Brodsky adlı modern Rus şairi arasındaki 
sanatsal alışveriş konusu ele alınmaktadır. Rus ve 
Türk okurlarının modern Çin edebiyatıyla tanışıklığı 
oldukça yüzeysel boyutta olduğundan bu konu halen 
güncelliğini korumaktadır. Bunun sebebi şudur ki, 
bu zamana değin yapılmış olan araştırmalar, klasik 
dönem Rus ile Çin şiiri arasındaki ilişki üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla, amacımız Rus ile 
Çin kültürel paradigmaları arasında bir paralellik 
kurarak iki yazar arasındaki ortak özellikleri açık-
lamak ve böylece iki edebiyatın diyaloguna katkıda 
bulunmaktır. Burada ileri sunulan hipotez şudur: Rus 
ve Çin edebiyatı arasındaki kültürlerarası diyalog, 
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of Chinese and Russian literary traditions.It compares 
aesthetic principles used by contemporary Chinese 
prose writer Sun Ganlu and modern Russian poet 
Joseph Brodsky. Relevance of research is determined 
by a rather superficial acquaintance of Turkish readers 
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deficiency of authoritative translations. Up until now, 
scholars have focused on the relationship between 
Chinese and Russian poetry of the classical period. 
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sian and Chinese literary traditions does not move 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Giriş 

Avangard Roman adlı akımının ünlü tem-
silcisi Sun Ganlu adlı yazarının kitaplığında 
ilk sıralarda yer alan eserler, Vladimir Nabo-
kov, Joseph Brodksyve Aleksandr Blok gibi 
seçkin Rus yazarların eserleridir. Yani bu 
yazarlar, Sun Ganlu’nun Rus kültürüne ba-
kışının oluşması ve sanat anlayışının biçim-
lenmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Sun 
Ganlu’nun90’lı yıllarda yazdığı “Rusya man-
zaraları” adlı şiir, onun bu bakış açısının ifa-
desidir.Çinli avangard yazar, “Valdai’da Son-
bahar” adlı denemesi yazarak Rus kültürüne 
meraklı olduğunu vurgulamıştır. Sun Ganlu, 
2011 yılında Şanghay’da düzenlenen “Rus 
Edebiyatı Tartışması” konulu konferansına 
konuşmacı olarak katılmıştır. Zheng Tiwu 
adlı araştırmacıya göre, Sun Ganlu, yaşama 
gücü, hayal, inanç ve oyun gibi derin edebi 
meselelere başvurarak Rus milli kültürünün 
özünü göstermekte başarılı olmuştur (Sun, 
2011). Çinli yazarı en çok meraklandıran şey, 
Rus kültürünün kendine has olan çelişikliktir. 
Yani Rus milletinin özelliği, hem ağzı köpü-
rerek devlet çıkarlarını savunması hem de 
yorulmaksızın özgürlük mücadelesini verme-
sidir.Tüm Rus sanatı kendine özgü asilik, bir 
nevi anarşistlikile doludur, bu da ona büyülü 
ve çekici bir hava vermiştir (Berestnev, 2002: 
157). Sun Ganlu’nun eserlerinin amacı ise, bu 
çelişiklik, şüphe duygusu, asilik ve trajiko-
mikliği meydana getirmek olmuştur. 

Zheng Tiwu’yu hayrette bırakan şey, Rus 
kültürünün bütün inceliklerini sezen Çinli ya-
zarınhiç Rusya’ya gitmemiş olmasıdır.Daha 
doğrusu, Çinli avangard yazar, “Binlerce ki-
tap okuyan binlerce Li gezer”prensibine uya-
rak yazı yazmıştır. Bunun sonucu olarak orta-
ya çıkan“Rusya manzaraları” adlı şiir, Sun’un 
gençlikte tanıştığı Rus klasikve çağdaş eser-
lerinin genelleme ve bireşimidir.Başka bir 
deyişle yazar, Metinlerarasılık, Üstkurmaca 
ve Meta anlatım gibi yöntemleri kullanarak 
okuduğu eserlerin yoğunlaştırılmış halini 
sunmaktadır. Böylece, yeni oluşturulan me-
tin ile alıntı yapılan metinler arasında doğal 
bir bağ oluşmaktadır. Sun Ganlu’nun eserle-
ri, Rus klasik ve çağdaş eserlerden izler ta-
şımaktadır.Bir metnin anlamı, okuyanın bilgi 
birikimine ve okuma sürecine bağlı olarak 
değişebilmektedir(Karataş, 2011: 102). Sun 
Ganlu konuyu şöyle açıklar:“Bu eserimde 
cesaret edip hiç gitmediğim yeri tasvir ettim. 
Rusya’yı. Rüyamda defalarca gittim. Bu yer 
hakkındaki tüm ayrıntıları çok iyi biliyorum, 
sanki hep orada yaşadım gibime geliyor” 
(Sun, 2006).Burada Eliot’un“East Coker”adlı 
eserinde kendisini “Buradayım ben. Ya da 
orada, ya da başka yerde” diye tanıtan baş-
kahramanın bu sözleriyle bir bağ kurulabilir.
Tıpkı Eliot gibi, Sun Ganlu da çeşitlipostmo-
dernist tekniklerinden faydalanarakcoğrafi 
sınırlarını kaldırıpkültürlerarası diyalogu kur-
maya çalışmıştır.
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Rus ve Çin Edebiyatında Rüya İmgesi

Sun Ganlu’nun“Şanghay’ın Akarsuyu” 
ve “Katlanmış Zaman” adlı eserlerinde, 
Nabokov’un adı birkaç defa geçmektedir. 
Belli ki,“Konuş, Hafıza” ve “Solgun Ateş” 
gibi romanların sayesinde çağdaş Çinli ya-
zarın kelime hazinesi bellek, anılar, rüyalar 
ve geçmiş gibi yeni kavramlarla zenginleş-
miş olmaktadır.Üstelik bu iki yazarı birbirine 
bağlayan bir kaçunsur daha vardır. Bunlardan 
bir tanesi şudur ki, hem Nabokov hem Sun 
Ganlu edebiyat kariyerlerine şair olarak baş-
ladıkları halde pek başarılı olmamışlar ve 
sonradan düzyazı eserleriyle ün salmışlardır. 
Aslında Nabokov, rüya ile gerçek arasındaki 
sınırları kaldıran ilk yazarlardandır. Ne var 
ki, rüya kavramını metafor olarak kullanma 
geleneğiNabokov’dan çok önce başlamıştır. 
İlk önce şunu hatırlatalım ki, Batı kültürün-
derüya, ölümü çağrıştıran bir simgedir.(Ebedi 
uykuya dalmak v.s.). Doğu kültüründe rüya 
veya düş, hayatın bir hayal ve geçici olduğu-
nusimgelemektedir.1 Taocu bilgeler binlerce 
yıl önce rüyaya büyük önem vermeye başla-
mışlardır. Aslında bu mecazi kavram, Budist 
ve Taoist felsefelerin özü sayılmaktadır (Mal-
yavin, 2000). Bu kavramın, çağdaş Çin edebi-
yatındaki yaygın anlatım yöntemleri arasında 
yer alması hiç de şaşırtıcı değildir. Taoizm 

1 KUANG, J., (2004). “Cao Xueqin’in “Kızıl Köşkün 
Rüyası”nda rüya metaforu”, Basılmamış Lisans 
Tezi, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi.

akımının önemli temsilcisi olan Zhuangzi adlı 
filozofunun ünlü “kelebek hikâyesi”, rüya 
geleneğin başlatılmasına öncülük eden bir 
hikâyedir. Çinli bilge rüyasında kendini kele-
bek olarak görmüş ve uyanınca kendine sor-
muş: “Acaba ben rüyasında kelebek olan bir 
insan mıyım, yoksa şimdi rüya görüp kendini 
insan sanan bir kelebek mi?”. Vladimir Nabo-
kov tutkulu bir kelebek koleksiyoncusu ola-
rak tanınmaktadır. Burada söylemek istediği-
miz şey; kelebek imgesinin onun eserlerinde 
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Buna 
ilaveten Brodsky de “Kelebek” adlı şiirinde 
kelebek imgesine başvurmaktadır (Betea, 
1991: 170). Şimdi Çin edebiyatına dönelim; 
Cao Xueqin tarafından kaleme alınmışolan 
“Kızıl Köşkün Rüyası” adlı roman,bütünüyle 
rüya krallığında geçmektedir. Başka bir tabir-
le, yazar, rüyaya varlığı tasvir etme işleviyük-
lemektedir.Bu klasik yazarın dünyaca ünlü 
eseri ile Budist gelenekleri arasında bir bağ 
kurmak mümkündür. Budizm’de insan haya-
tı, “süzülen varlık” şeklinde adlandırılmakta; 
o, gölün kırışan yüzeyine, sarsak köprüye 
veya süzülen buluta benzemektedir. Diğer 
açıdan bakıldığında, rüyada yazar, rasyonel 
düşünce ve otokontrol baskısından kurtulup 
dilin yaratım gücünü keşfetmekte ve böylece 
ardı arkası kesilmeyen değişimlere veya me-
tamorfozlara açılmaktadır (Gao, 2001: 98). 
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Brodsky ile Sun Ganlu’yu Birbirine Yak-
laştıran Faktör

Şimdi Joseph Brodsky adlı Rus şairin Sun 
Ganlu adlı Çinli yazar üzerindeki etkisinden 
bahsedelim. Sun’un belirttiğine göre, bu ya-
zar, onlarca yazarın yanında “fark yaratan” 
bir yazardır (Gu, 2014).Yani Çinli yaza-
rın dikkatini çeken ve ona ilham veren şey, 
Brodsky’nin değişik anlatım tarzı, kullandığı 
kelimeler, şiirin vezni ve rengidir. Üstelik Sun 
Ganlu Brodsky’ye, sadece şair değil, edebi-
yat teorisyeni, eleştirmeni ve başarılı deneme 
yazarı gözüyle bakmaktadır. 90’lı yıllarda 
yayımlanan Brodsky’ninçeşitli eserlerinden 
oluşan “Petersburg’dan Stockholm’a” adlı 
derlemesi, Sun’un defalarca okuduğu bir 
kitaptır.Çinli yazar defalarca bunun altını 
çizmektedir. Çinli yazarı etkileyen şey, Rus 
şairin yaşam öyküsü değil de onun şiir, edebi-
yat ve yazarlık anlayışıdır. Başka bir tabirle, 
Brodsky’nin eserleri, insanın çektiği sıkıntılar 
üzerinde çok fazla durmadığıiçin bir nevi ken-
dine özgü evrensellik niteliği taşımaktadır.Bu 
evrensellik, Rus ve Çin edebiyatını birbirine 
yakınlaştıran faktördür. Aslında Brodsky’nin 
eserleri, birbirlerine bağlı olan üç temel ev-
rensel kavrama dayalıdır: Eşya, insan ve 
sözcük (Kaşina, 2000: 124). İlginç olan şey, 
tıpkı Brodsky gibi, Sun Ganlu da “dünya bir 
metindir”2biçiminde düşünmektedir. Şunu da 

2 DERRIDA, J. (1999). “Ses ve Fenomen”, Sankt 
Petersburg: Alteya, s. 128

hatırlatalım ki, “dünya-metindir”ilkesi, Me-
tinlerarasılık, Üstkurmaca ve Metaanlatım 
gibi anlatım tekniklerinin ana prensibidir.Rus 
yazar ise, kültürün “mutlak metni” denilen 
şeyin varlığına inanmaktadır (Petruşanskaya, 
1997: 221).Yukarıda söylenenleri kanıtlamak 
gerekirse; Çinli yazarın,“kitap”, “roman”, 
“şiir”, “okur”, “yazar” gibi kelimeleri kul-
lanarak yazarlığa ve edebiyata filolojik açı-
dan yaklaştığı görülmektedir.Aslında Sun’un 
eserlerinde “filolojik metafor”a yer verilme-
si, (Akhapkin, 2002: 9)Brodsky’nin etkisiy-
le olmuştur. Bu yazarlaredebiyat sanatına ve 
dile evrensellik niteliği kazandırmaktadırlar. 

Brodsky’nin Eserlerinde Uzay-Zaman 
Meselesi 

Hem Sun Ganlu hem Brodsky, dış dünyanın 
gerçekliğe uzaysal-zamansal perspektiften 
söz birliği etmişçesine bakmaktadır. Araş-
tırmamızın ana amacı, her iki yazarın uzay 
ve zaman kavramlarını belirtmek amacıyla 
kullandıkları en önemli simgelerini meyda-
na çıkarmak. Bunun dışında cevaplamamız 
gereken bir soru daha var. Bu yazarların 
eserlerinde tarif edilen uzay ve zamanın te-
mel özellikleri neler? Ayrıca bu felsefi ka-
tegorileri arasındaki mevcut ilişkileri dik-
kate almamız gerekmekte.Zaman ve uzay, 
Brodsky’nin eserlerinin başkonusudur. Ona 
göre insan, uzayda belli bir boşluk dolduran 
bir nesneden başka bir şey değil.Onu nesne 
haline dönüştüren şey ise, dilin kendisidir. 
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Rus yazarın bu tür metafizik görüşlerinin 
özü, “Mermer” adlı oyun ve “Birden Az” 
adlı denemesinde görülmekte. Bu eserlerin 
en önemli konusu, insanın uzay ve zaman-
daki yeridir. “Mermer” adlı eserindeki Tuliy 
adlı başkahraman, Brodsky’nin en çok sevdi-
ği kahramanlar arasında yer almakta. Doğal 
olarak Rus yazar, bu kahraman aracılığıyla 
kendi görüşlerini dolaylı anlatım yöntemiy-
le ifade etmekte. Rus yazar, insandan geriye 
kalan şey, sadece söz bölüğüdür3diye iddia 
etmekte. Brodsky’yi bu uzay-zaman meselesi 
üzerinde düşünmeye sevk eden hapis hayatı 
tecrübesidir. Yani Sovyetler Birliği çalışma 
kamplarının kurbanı olan Brodsky’ye göre 
insanoğlu zaman ve uzayda hapis olmuş du-
rumdadır. Ne var ki, Rus yazar sonsuz zama-
nısınırlı uzaya tercih etmekte. O, tercihini 
vurgulamak için “Zaman” kelimesini büyük 
harfle yazmakta. Brodsky’ye göre sonsuz ka-
yıtsız olan zaman, uzaydan daha önemli ve 
kudretlidir. O, tıpkı yırtıcı havanlar gibi, avını 
– insanı - amansızca parçalayıp yutmaktadır.
Üstelik Brodsky kendisini göçebe (mecazen) 
ile özdeşleştirmektedir: “İlk defa 32 yaşın-
dayken göçebe Moğolların sürdürdükleri ha-
yatın tadına baktım” (Probstein, 2000: 187). 
Ona göre, göçebeler - yerleşik hayatı süren-
lerden farklı olarak –kendine has daha özgür 
bir sanat anlayışına sahiplerdir. Rus asıllı 

3 BRODSKY, J., (2010). “Часть речи: Избранные 
стихотворения”, Sankt Petersburg: “Abece 
Klasikleri” 

ABD’li sanatçıdaki özgürlük ve başkaldı-
rı ruhu, onun, tıpkı göçebeler gibi, yerleşik 
hayata geçişini ve evcilleşmesini zorlaştır-
makta.Brodsky’nin bu meselesine bakışını, 
kendi sözleriyle buraya aktarmakta fayda 
var; “Göçebenin şarkısı, şiirin; hatta edebi-
yatın kendisinin bir başlangıcıdır”(Losev, 
2002: 8). İlginç olan, Brodsky’nin bahsetti-
ği göçebelik, uzayda değil zamanda yer de-
ğiştirmesidir.Yazar,“İstanbul Gezisi” adlı 
denemesinde“Gerçek göçebelik nedir? Uzay-
da mı göç etmek zamanda mı, orası pek belli 
olmaz!”ifadesinde bulunmakta(Polukhina, 
1989: 118). 

Brodsky ve Sun Ganlu’nun Eserlerinde 
Dil Odaklı Eğilimler 

Geleneksel edebiyat teorisinde dil, şairin 
aracı olarak algılanmakta. Ünlü Rus yazar 
ise dili, kuşu salıveriyormuşçasına özgür-
lüğe kavuşturmakta. O, dilin üstünlüğü ve 
önceliğiniileri sürmekte. Brodsky’ye göre 
yazar, dilin potansiyelini harekete geçiren 
bir öznedir (Ivanov, 1997: 1996). Gelenek-
sel teorilerin aksine, şair dili değil, dil şairi 
kullanmakta.Brodsky için tek bir Tanrı var 
o da dildir. İnsan, devamlı dilsel biçimlerin 
egemenliği altındadır. Brodksy, dile taparak 
onu hem geliştirmekte hem de yeniden ya-
ratmaktadır. Daha doğrusu o, dilbilgisel ku-
ralların yerçekimi alanından kurtulup kendi-
ne özgü, bireysel dili denilen şeyi meydana 
çıkarmaya çalışmaktadır. Ama Sun Ganlu da 
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geri kalmamaktadır.O,bilinçli olarak garip, 
kuralsız dilsel yapıları içerenmetinleri yarat-
maktadır. Şunu tekrar hatırlamakta fayda var; 
Çin’de güçlü toplumsal ve politik sarsıntıları 
sonucunda tarihin doğal akışı bozulmuştur. 
Dolayısıyla Sun’un amacı, düşük cümleleri 
kullanarak bu anormalliği yansıtmakve “çık-
maza giren varlığı” diye adlandırılan duru-
mu tasvir etmektir.Hem Brodsky hem Sun 
Ganlu’nun eserlerinde dilbilimsel şüphecilik 
(Stepanov, 1995: 12)denilen şey mevcuttur. 
Bu şairler dış dünyanın gerçekliğinin yansıt-
ma olasılığınıbile sorgulamaya başlamakta-
dırlar. Bunların gözünde dünya, önceki ku-
şakların edindiği tecrübelerin yorumundan 
başka bir şey değildir.Czeslaw Milosz adlı 
Polonyalı şiir ve deneme yazarının gayet isa-
betle belirttiği gibi, Yorum çağı başlamıştır 
(Milosz, 2006: 109). 

Brodsky’nin ileri sunduğu fikirlere göre dil, 
varoluşun tek gerçeğidir. Rus şair, insanların 
toplumsal varlık sırrının çözümünü dilde - ya 
da daha doğrusu –kelime ve ifadelerdeara-
maktadır.Çünkü kelimeler ve ifadeler, kültür 
ve tarihin aziz hatırasını muhafaza etmekte-
dir. Kısacası, dilin, uzayın ve metnin yapıla-
rındaki ilginç benzerlik, Brodsky’nin edebi-
yatçılığında çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Üstelik Brodsky’nin eserlerindeki dil, eşyala-
rın baskısına, maddecilik veya materyalizme 
karşı bir nevi kalkan görevi görmektedir.Dilin 
nesneler-eşyalar üzerindeki egemenliği apa-
çıktır.Eşyalar ancak adlandırılarak ölümsüz-

leştirilebilmektedir. Bütün bu söylediklerimiz 
dikkate alındığı takdirde, Rus şairin, özgün 
bir dil kulanım yöntemi yarattığı söylenebilir.
Şair, ancak konuştuğu sürece varlığını sürdü-
rebilmektedir. Brodsky’ye göre şiir, zaman 
üzerinde elde edilen zaferin simgesi gibidir. 
Şiir, dilin zamanı restore etme amacıyla baş-
vurduğu bir yöntemdir.Brodsky için, sürgün 
edildikten sonraki hayatı ile Eliot’un “çorak 
toprak” arasında bir bağ kurmak mümkündür. 
Rus yazar, bu “çorak toprağa” basarak kendi 
şiir dünyasını yeniden inşa etmektedir (Bakh-
tin, 1975: 225). Başka bir deyişle, o, dışarı 
atıldıktan sonra oluşan boşluğa kendini sa-
lıvermekte ve böylece diliyle baş başa kalıp 
kendini dilsel denemelerle meşgul etmektedir. 
Tıpkı Brodsky gibi, Sun Ganlu’nun edebiyat-
çılığı, dilsel denemesinin parlak bir örneğidir.
Brodsky’nin dil ile dünya arasındaki ilişkiler 
anlayışı, 1950’lerde dilbilim dünyasına adını 
duyuran Sapir-Whorf Hipotezi’ni çağrıştır-
maktadır. Bu hipoteze göre, dilin yapısı, ger-
çekliği algılama yetisini ve düşünce tarzını 
belirlemektedir. Diğer bir deyişle, kullandığı-
mız dil çevremizdeki dünyaya bakış açımızı 
ve algılamamızı belirlemektedir. Günümüzde 
Sapir-Whorf’ün “dilsel görecelilik veya be-
lirlemecilik” başlığı altındaki görüşleri daha 
çok kabul edilmektedir. Şöyle de diyebiliriz; 
dilsel belirlemecilik, dilin ve dil yapılarının, 
insanın düşünme ve dünyayı görme biçimini 
belirlediği düşüncesidir (Whorf, 1956). Mut-
lak güce sahip olan dil, düşünce ve davranış 
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kuralları koyar, çeşitli felsefi kategorilerin ve 
konseptlerin oluşmasında önderlik eder, top-
lumsal ve bireysel yaşamın bütünalanlarına-
girer, kör birinerehberlik yapıyormuşçasına 
insana adım adım eşlik eder. Sun Ganlu’nun 
eserlerinde kullanılan sözcükler ve dil yapı-
larına bakıldığında, Çin’in “kayıp kuşağın” 
psikoloji ve mantalitesi hakkında bilgi edin-
mek mümkündür. 

Hem Rus hem Çinli yazar dilin esrarını çöz-
meye ve Varoluşçular tarafından boşluk diye 
adlandırılan yeni metafizik alanı tanımaya ça-
lışmaktadırlar.Avangard yazarların dünyası, 
düzenden mahrum ve parçalanması halinde, 
yabancılaşma, düşmanlık ve kovuşturmalar 
ile doludur.Dil,filizlenip meyvelerini verme-
ye başladığında yazarın görevi, bu meyveleri 
koparıp bir nevi reçel yapmaktır. Brodsky’ye 
göre öncü ve yenilikçi olan şey, yazar değil 
dilin kendisidir. Kuşkusuz ki burada yaza-
rın rolü küçümsenmekte ve insanın yerini 
eşyaya da nesne almaktadır. Rus şairmetne, 
yazarınbenliğinin ifade gücünü gizleyerek 
tarafsız ve geniş bir bakış açısıyla yaklaş-
maktadır. Her iki yazarın eserlerinde felsefe, 
edebiyat, dilbilim hatta fizik bile birbirleriyle 
bağlantılı ve iç içe geçmiş durumdadır. Şim-
di siyasi meseleye tekrar dönelim. “Birden 
Az” adlı denemesinde Brodsky, kendi sanat 
anlayışının Sovyet propagandasına çok şey 
borçlu olduğunu belirtmektedir. Bunu şöyle 
açıklayalım: çocukluğundan beri dört tarafı 
Lenin’in portreleriyle çevrili olan Rus yazar, 

kitlesellik, bolluk ve bayağılık nitelikleri taşı-
yan birbirlerine tıpatıp benzeyen bu resimleri 
görmezlikten gelmeyi öğrenmiştir. Böylece 
Brodsky, eşyalaraüzerinden değil üstünden 
bakmayı öğrenmiştir; hatta “hiçbir yer” de-
nilen o sonsuz mutlak boşluğa bile bakışla-
rını yöneltmeye çalışmıştır (Lotman, 1993: 
301). Bunun sonucu olarak da, o, eşyasız ve 
ayrıntılardan yoksun dünyayı ileri sürüp te-
miz edebiyatınsavunuculuğunu yapmıştır. 
Dolayısıyla onun sade ve basit dili ile mate-
matik denklemleri arasında bir bağ kurmak 
mümkündür. Yani Rus yazara göre, rakamlar, 
duyguları belli bir formüle yerleştirerek ha-
yatı kolaylaştırmaktadır. Mesela “Bir Buçuk 
Oda” ve “Birden Az” adlı eserlerin başlık-
larına bakıldığında matematik kesinliği üze-
rindeki vurgusu çıplak gözle görülmektedir. 
Bunun sebebi de, Brodsky, Sovyet devletinin 
yaptığı hesaplamalarının hatta bütün totalita-
rizm sisteminin saçmalığını ortaya koymak-
tadır (Şaytanov, 1998: 29).

Rus ve Çinli Yazarın Kullandığı İmgelerin 
Karşılaştırmalı İncelemesi 

Karşılaştırmalı analiz sırasında meydana çı-
kan teorik bilgilere dayanarak pratik uygula-
malara geçelim. Buradaamacımız, Sun Ganlu 
ve Brodsky’nin eserlerinin sunduğu imgeler-
dizgelerinin birbiriyle kıyaslanarak değer-
lendirilmesi ve ortak özelliklerinin ortaya 
çıkmalarının sağlanmasıdır. İlk önce, Rus ile 
Çin dilinin leksik sistemler arasında mutlak 
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eşitliği bulmakoldukça zordur. Bunun sebebi 
de Rus dilininbireşimli (sentetik) bir yapıya 
sahip olmasıdır. Çince ise – tam tersine - çö-
zümlü (analitik) bir dildir. Başka bir deyiş-
le, iki dilinin biçimsel ve yapısal özellikleri 
arasındaki köklü farklılıkları bundan kay-
naklanmaktadır. Karşılaştırmalı incelememi-
ziönemli kılan da budur.Hem Brodsky hem 
Sun Ganlu’nun kültürel mitlere ve arketiplere 
kendilerine özgü bir bakış açısı ve yaklaşım 
tarzı vardır. Her ikisi de kelimelerin ve dilin, 
gerçeklik üzerindeki egemenliğini ilan et-
mektedirler. Sun Ganlu’nun “Bayanların Bil-
meceyi Çözmesi” adlı eserinde okuru en çok 
etkileyen şey, yazarın dilidir. Yani Çinli yaza-
rın kendine özgü akıcı üslubu ve dil sezgisi 
denilen şey hemen dikkat çekmektedir. Bi-
lindiği gibi bugünkü edebiyat eğitimimizde 
hikâyelergiriş (başlangıç hali, serim), olay-
ların gelişmesi (düğüm), sonuç (çözüm) tar-
zında bölümlenmektedir (Günay, 2001: 42). 
Çinli yazar, bu geleneksel bölümlenme tarzı-
na meydan okumaktadır. O, bilinç akışı tekni-
ğine sıkça başvurmaktadır. Bunun en önemli 
göstergeleri şunlardır: uzun devrik ve kopuk 
cümleler, bilinç akışı gibi birbirini kovalayan 
düşünceler, bilinçteki sıçramalar, çok kat-
manlılık, kişilik ikileşmesi, nokta, virgül gibi 
noktalama işaretlerinin eksikliğidir. Oluruna 
bırakılan şey, düşünce akışından ziyade dilin 
kendisidir. Yani cümleler, zamanın veya su-
yun akışına kapılıp giden kelimelerden oluş-
maktadır. Çinli eleştirmenlere göre, yazar ke-

limelerin akışına seyirci kalmaktadır. Buraya 
kadar söylenenleri toparlasak, Sun’un edebi 
eserlerinin dili, canlı nefes alıp veren bir dil-
dir.Kimlik arayışı içerisinde olan Çinli yazar, 
yolunu şaşırmış liman liman dolaşan gemi 
gibidir. O, demir atacak yeri bulamayıp, mu-
vafık rüzgâra doğru yelken açmak zorunda 
kalmaktadır. Yani yeis ve umutsuzluğu kapı-
lan yazar, her türlü riski göze almaya hazırdır. 
Başka bir tabirle, herhangi bir ideolojinden 
mahrum bırakıldıktan sonra onun bütün umu-
du, dildedir.Sun Ganlu için dil, son iskeledir. 
O, denize düşen yılana sarılırmışçasına - ke-
limelerin yükünü bilerek ve o yükün ağırlığı-
na rağmen - sözcüklere sarılmaktadır. Buna 
ilavetenyazar büyük bir titizlikle Hou ve Şı 
adlı kahramanları teşrih masasına yatırmak-
tadır. Simgesellik, hikâyenin her noktasında 
mevcut olduğu gibi, kahramanlarının isim-
lerinde de yer almaktadır. Hem Şı hem Hou 
giderek kendi benliğinden ayrılmaktadır. On-
lar, kendilerin varlığından bile kuşku verici 
bir tereddüt içindedirler.Buna ilaveten yazar, 
sorgulanmak, şüphe, kuşku ve tereddüt gibi 
kelimeleri kullanarak gizem ve bulmaca oyu-
nu havası yaratır.Sun Ganlu, metnin biçimi 
ve içeriğini, hatta dilini bilesıfırlandırmayı 
amaçlamaktadır. Yani o, bu sıfırlama işlemini 
gerçekleştirerek edebiyatta yenileme sürecini 
başlatmış olmaktadır.

Brodsky ve Sun Ganlu, kendi tıbbianlayış 
ve yorumlayışlarını yazıyadöküp aktararak, 
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fizyoloji ve anatomiye ilişkin konuları ede-
biyata uygulayarak, kendilerine has dilsel 
imgeselliği oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla 
bu iki yazarın kullandığı imgeler arasındaki 
yakınlığı ortaya çıkarmakta fayda vardır. Sun 
Ganlu’nun “Bayanların Bilmeceyi Çözmesi” 
adlı eseriyle başlayalım. Şı’nın, bir zamanlar 
tıp enstitüsünde stajyer olarak patolojik ana-
tomi mütehassıslığıyaptığını bilinmektedir. 
Aslında yazar, Şı’nın edindiği tıbbı bilgile-
rinden faydalanıp teşrih atlasını hazırlıyor-
muşçasına hikâye anlatmaktadır. Bu nedenle 
hikâyecinin oda planının çiziminiyapmakla 
meşgul olması sembolik bir anlam taşımak-
tadır. Yani Sun Ganlu’nun amacı, oda planını 
çizmekten ziyademodern dünya atlası hazır-
lamaktır. Tıpkı Yu Hua gibi, Brodsky deana-
tomik patoloji laboratuarında çalışarak, dili 
kıvraklığa erişmiş, tadını, kıvamını bulmuş 
bir üslûp elde etmiştir. Böylece o, dört duvar 
arası morgunsoğukluk ve kayıtsızlığını be-
nimsemiş ve şiire aktarmıştır. Bunu şu şekilde 
de yorumlayabiliriz: morgda çalışan yazarın 
bağışıklık sistemi güçlenmiştir. Brodsky’nin 
amacı, genellemelerden, klişelerden, önyargı-
lardan ve monotonluklardan mümkün merte-
be uzak durmaktır.

Şimdi incelenecek olan imge, oda imgesi-
dir. Sun’un “Bayanların Bilmeceyi Çözme-
si” adlı eserindekibaşkahraman, ıssız oda-
larda mekik dokumakta ve Rob-Griye’nin 
“Kıskançlık”ınıokuyup durmaktadır. Burada 

oda bir tür kapalı dünya, hapishane niteliği 
taşımaktadır. Cezaevlerindeki odalar gibi, bu 
oda da döşenmemiş yani duvarda resmedilen 
pencere ve onun çerçevesinde fırça vuruşu ile 
batan güneşten başka bir şey yoktur (Cheng, 
2008). Belli ki yazar bunubilerek yapmıştır. 
O, odayı boş bırakarak okurun hayal gücünün 
harekete geçmesini ve dilininifade gücünün 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üstelik bu satır-
lar, dış dünyadaki yapmacıklık, yapaylık ve 
yalancılığın göstergesidir. Çinli okur, odanın 
dışındaki dünyanın varoluşundan kuşku duy-
maktadır. Sun Ganlu kendi eseriyle ve kullan-
dığı diliyle tete-a-tete, baş başa kalmaktadır. 
Yazar,önemsiz ayrıntılara değil, Çin diline 
odaklanmaktadır. Her ne kadar inanılmaya-
cak gibi görünse de, dört duvarla sınırlanmış 
oda, edebi sanatın sınırsızlığın göstergesidir. 
Yani uzayın sınırlılığından dolayı yazarın dili, 
sıkıştırılmış ve yoğunlaştırılmışhaldedir.De-
vam edelim; Brodsky’nin “Bir Buçuk Oda” 
adlı denemesinde oda, bir tür mikro dünya, 
başkahramanın kendisidir. Yazar için bu oda-
nın yarattığı yeni gerçekliği dış dünyanın 
nesnel gerçekliğine göre çok daha önemlidir. 
Yazar “odadan çıkma, bu hatayı yapma” şek-
linde bir uyarı yapmaktadır (Brodsky, 1992: 
101). O, ‘oda’yı bir devletebenzetmektedir.
Yani bu öyle bir devlettir ki, Sovyet devle-
tinden daha adildir. Ayrıca bu odada uzayın 
ve zamanın sınırları silinmektedir, geçmiş ile 
bugün, varlık ile varsızlık iç içe olmaktadır.
Brodsky’nin tarif ettiği oda, varsızlığın oda-
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sıdır. Eşyalar insanlaştırılıp canlandırılmak-
tadır; hatta bunlar, bu odanıntüm haklarına 
sahip olanoturanlar olarak algılanmaktadır 
(Frumkin, 2008). Açıklamak gerekirse; eşya 
veya madde, yeni hayatınbaşlangıcı ve say-
ma noktası olmakta. Fakat Rus yazarın dün-
yasında zaman dışında hiç bir şey ölümsüz 
değil. Tıpkı insanlar gibi, eşyalar da yok olup 
gitmekte, toza dönüşmekte. İnsandan geriye 
kalan tek şey, sadece iki tarih arasındaki uzun 
çizgidir. Bu Rus atasözü Brodsky’nin düşün-
celerine önemli bir kanıttır. 

İki yazarın eserlerindeki uzay kavramını 
temsil eden oda imgelerini inceledik. Yuka-
rıda belirttiğimiz gibi, hem Rus hem Çinli 
yazar,uzay-zaman gibi kavramlara sıkça baş-
vuran yazarlardandır. Sun Ganlu’nun eserinde 
‘an’,‘zaman’ve ‘uzay’merkez rolü oynamak-
tadır. Sun, Eliot’un eserinin satırları yoluyla 
an ve sonsuzluk kavramlarını şöyle yorumla-
maktadır: “Sadece başıboş an vardır, zama-
nın içindeki ve dışındaki o an”(Alloy, 1995: 
131).Gerçek olan şudur ki, bu imgeler Türk 
edebiyatında da sıkça kullanılmaktadır. Me-
sela Ahmet Hamdi Tanpınar zaman kavramı 
hakkındaki fikirleri şöyle dile getirmektedir: 
“Ne içindeyim zamanın, Ne de büsbütün dı-
şında” (Akyüz, 1996: 88).Çin edebiyatına dö-
nelim; Sun’un belirttiğine göre, uzay statiklik 
içindedir. Yani uzayın biçimi kendi kendine 
değil ancak zamanın genişlemesiyledeğişe-
bilmektedir. Sun’a göre, zaman akarsuya ben-

zemektedir. Üstelik zamanın akışına, ölüm ve 
sönmesinin simgesi gözüyle bakılmaktadır. 
Daha doğrusu, bir insanın zamanın akışını 
hissetmesi, ölüme karşı duyduğu hevesin far-
kına varmasıdır. İnsan ölünce zaten zamana 
dönüşmekte, çünkü onun uzaydaki varlığı 
sona ermektedir. Su, bir nevi leitmotif olarak 
satırlar arasından süzülüp okurun karşısına 
çıkmaktadır. “Şanghay’ın Akarsuyu” adlı ro-
man da buna bariz bir misaldir. Çinli yazara 
göre, sayfalarla beraber zaman su gibi akıp 
gitmektedir.Şimdi Brodsky’nineserlerindeki 
su imgesinin rolü ve öneminden bahsedelim. 
Rus yazar için uzay, uçsuz bucaksız okyanus 
gibidir;bir nevi Mariana çukurudur. Üstelik 
Brodsky’nin “su” kavramı, yaşayan her şey 
gibi, sürekli yenilenir, gelişir ve değişir. Za-
man geçtikçe eşyaların yerini sonsuz su küt-
lesi alır. “Bir Buçuk Oda” adlı eserinde su 
kavramı, çok yönlü bir niteliğesahiptir. Bu 
eserde su, başta zamanı olmak üzere, özgür-
lüğü, hayatı ve hafızayı da simgelemektedir. 
Yazar su ile zaman arasındaki benzerliği şöy-
le vurgulamıştır: “Zamanı tahayyül etmek 
mümkün olsaydı, o görünüş olarak galip ihti-
malle suya benzeyecekti” (Alloy, 1995: 137).
Yukarıda belirttiğimiz gibi, zaman, yerinde 
durmayan, değişim ve dönüşüm içinde olan 
bir kontinyumdur. Dolayısıyla zaman akın-
tısına kapılan nesneler de değişikliliğe uğra-
maktadır. Dil de bu nesnelerden bir tanesidir. 
Başka bir ifadeyle, dil, sürekli olarak değişen 
ve gelişen bir varlıktır. Çinli yazar dayepyeni 
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anlatım tekniklerine başvurarak bunu gös-
termeye çabalamaktadır. YaniSun Ganlu’nun 
hikâyenin anlatıcısı “Akıp Giden Zamanı İz-
lemek” adlı romanını yazmakla meşguldür. 
Yani bu iki eser, üst üste yığılarak neredey-
se çözülmez kalıcı bir bağ oluşturmaktadır. 
Sonuç olarak okur, iki eser arasındaki farkı 
bulmakta zorlanmaktadır. Bir okurun gözün-
de, “Akıp Giden Zamanı İzlemek” adlı ro-
man, “Bayanların Bilmeceyi Çözmesi” adlı 
hikâyenin kendisidir (“Reading Sun Ganlu”, 
2014). Doğal olarak gerçeklik ile kurmaca 
arasındaki mesafe kalmamaktadır. Sun’un ya-
rattığı eser, Meta roman özelliğini taşıyan bir 
hikâyedir. Bunu kanıtıda ortada;“Bayanların 
Bilmeceyi Çözmesi” adlı hikâyenin kahra-
manı, “Pirinçli votka’nın memleketi” adlı 
romanı yazdığını iddia etmekteve orada kul-
landığı yöntemlerinden bahsetmektedir. Fa-
kat Brodsky, bu Üst kurmaca ve Meta anlatı 
denilen yöntemleridaha az kullanmaktadır.

Şimdi uzay-zaman meselesine tekrar döne-
lim. Her ne kadar inanılmaz, tuhaf görünse 
de, Brodsky bu meselesine etken-edilgen 
perspektiften bakmaktadır (Rastorguyev, 
1993: 179). Brodsky için uzay, nesnenin ken-
disidir. Böylece uzay edilgen olarak algılan-
maktadır. Zaman ise bu nesne hakkında bir 
düşünce, yani etken bir rol oynamaktadır. Bu 
noktada Rus şair ile Platon’un felsefesi ara-
sında bir bağ kurmak mümkündür. Tıpkı Pla-
ton gibi, Brodsky de şöyle demiştir:“Birinci 

derecede önemi olan şey, uzay değil zaman-
dır” (Brodsky, 1994: 92). Brodsky için yaşa-
mın anlamı, uzaydaki özgürlük hevesinden 
vazgeçip zaman ile kaynaşmaktır. Ona göre, 
yaşamın anlamını keşfetmek için üç tane yol 
vardır: sessizlik, rüya ve ölümdür.Rus yazara 
göre sessizlik,yalnızlık demektir. Buna ilave-
ten yalnızlık, doğası gereği monologa benze-
mektedir. Bu yüzden Brodsky’nin “Mermer” 
adlı eserindeki kahramanları,konuşmayı yani 
diyalogu özlemektedirler. “Bayanların Bil-
meceyi Çözmesi” adlı hikâyeninanlatıcısı ise 
diyalog kurmaya gerek duymamaktadır. O, 
yalnızlığa düşkün ve sessizliğe alışkın biridir. 
Hikâyeci, sessiz ortamdakendini sudan çık-
mış balık gibi hisseder ve düşüncelerle baş 
başa kalmaktan zevk duyar. Üstelik sessizli-
ğe sonsuzluk ve ebedilik nitelikleri yüklenir. 
Yani sessizlik aracılığıyla insan ölümsüz olan 
zaman ile kaynaşabilir. 

Brodsky’ye göre zaman,renksiz, yeknesak ve 
homojen bir boşluktur.Onu çeşitli eşyalar ara-
sında fark etmek oldukça zordur. Tıpkı Sun 
Ganlu’nun adlı hikâyesindeki başkahramanı 
gibi, Rus yazarının “Mermer” adlı oyundaki 
Tuliy de bu oldukça zor bir görevi üstlenmiş-
tir. Yani her ikisi de zaman izlemeyi amaç 
edinmişlerdir. Örneğin Tuliy mevcut mesele-
sini şöyle açıklar: “Mesele şu ki, ne yaparsan 
yap, bir yere gittiğin yok, yerinde duruyor-
sun. Günler ise hiç durmadan geçiyor. Önem-
li olan zamandır” (Losev, 1984: 13). Eninde 
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sonunda - er yada geç - her şey, zamanın avı 
olur. Böylece oluşan belirlilik ve kaçınılmaz-
lık, bir tür umursamazlık duygusunu ortaya 
çıkarır. Doğal olarak Tuliy, çeşitliliğin değil, 
monotonluk ve bütünlüğün peşindedir.Her iki 
eserin kahramanları, hayatın monoton gidişi-
ne uyarak sarkaç gibi sallanmaktadırlar.Hayat 
bireyi bir sarkaç gibi sallar durur.Bunun dışın-
da, Brodsky’nin “Mermer” adlı oyunun başlı-
ğı sembolik bir anlam taşımaktadır. Kül rengi 
olan mermer, zamanın renksizliği ve mono-
tonluğunu simgeler (Kravçenko, 1999: 26). 
Sun ve Brodsky, söz birliği etmişçesine, aynı 
“renksiz konulara” sarılmaktadırlar. Rus yazar, 
yazdığı denemesini “Can Sıkıntısına Övgüsü” 
şeklinde adlandırırken, Sun ise hikâyenin bir 
bölümüne “Şair ve Can Sıkıntısı” diye bir baş-
lık koymaktadır. Yani Brodsky’ye göre, can 
sıkıntısı, yeknesaklık ve monotonluktan do-
ğan bir şeydir. Bu can sıkıntısı her ne kadar 
olumsuz nitelikleri taşıyor olsa da, onun ken-
dine göre çekici bir yanı vardır. Bunun sebebi 
de, can sıkıntısı, saf, katkısız ve sulandırılma-
mış zamanı temsil ediyor. 

Acımasız zamana karşı koyan bir güç var-
dır. O güç,Nabokov’un “Mnemosyne”si veya 
bellekteki anılarıdır.Her üç yazarın eserlerin-
dekibellek, hafıza ve anılarhep gerçeklik ile 
boy ölçüşmeye kalkıyormuş gibimize geliyor. 
Ama Sun Ganlu’nun yeri apayrıdır. Çünkü o, 
çağdaş Çin edebiyatının en ünlü hayalci ve 
“fantazmagorik yazarı” (Lemeşko, 2012: 69) 

olarak yer alır. Onun hikâyenin başkahraman, 
anılara zamanla mücadeledeki silahı gözüy-
le bakmaktadır. Brodsky ise anılara, sadece 
bireysel değil kamusal niteliği de içerençok 
yönlü bir kavram gözüyle bakmaktadır. Baş-
ka bir deyişle, Rus yazar Carl Jung(1959) adlı 
psikanalistin ortaya çıkardığı “kolektif (top-
lumsal) bilinçaltı” diye adlandırılan kavramı-
nı geliştirmeye çalışmaktadır. Kolektif bilinç-
dışı, insan veya hayvan hafızasında kayıtlı ve 
yaşadığı kültüre dayalı her türlü imgeler, sem-
boller, dil ve diğer tecrübeleri kapsamaktadır.

Brodsky “göçebelik” ve karşıtı konumundaki 
“yerleşiklik” kavramlara sıkça başvuran bir 
yazardır. Bu nedenle sükûnet-hareket oranı 
Brodsky’nin eserlerinde önemli bir rol oy-
namaktadır (Krohin, 1993: 117). Çinli yaza-
rınıneserindeki başkahraman hareketsiz,yani 
bir statiklik içindedir. O, kırk sayfa boyunca 
yataktan kalkmadan oturmaktadır.Yani met-
nin odak noktası, kahramanınsanal düşünce 
dünyasıdır. Onun sanal dünyasızatendevamlı 
akışkanlık ve hareketlilik içindedir. Bu hare-
ketlilik aklın ve gerçeğin gevşek sınırları, hat-
ta Çin dilinin tutuculuğunu aşmaya yöneliktir. 
Bu yazarlar hakkında ilginç bir benzetme daha 
vardır; her iki yazar sürgünde bulunmaktadır. 
Brodsky tüm anlamıyla ülkeden dışarı atıl-
mışken, Sun’un “sürgün” sözcüğü gerçek de-
ğil mecaz anlamlıdır. Sun, toplum tarafından 
pek kabul görmeyen ve okur tarafından sanal 
sürgüne gönderilen bir sanatçıdır. Her ka-
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bul görmeyen sanatçı yalnızlığa mahkûmdur. 
Yukarıda bahsettiğimizmeseledoğal olarak 
Sun’un eserlerinde de yansısını bulmaktadır. 
Şöyle ki; onun eserinde – anlatıcı dışında – iki 
tane kahraman vardır. Her ikisi de baskı ve ta-
kiplere uğrayarak dünyanın acımasızlığına ve 
değişkenliğine maruz kalmaktadırlar. Üstelik 
bunların hayatlarında yol (路, 旅途)kavramı 
önemli bir yer almaktadır. Şimdi bir de me-
tafizik açıdan bakalım meseleye. Hikâyeci 
ruhsal yolculuk veya ruhsal göçebelik denilen 
şeyden şöyle bahsetmektedir: Ne var ki, hem 
Sun Ganlu hem Brodsky, sürgünü bir nevi sı-
nav olarak algılamaktadırlar.Başka bir ifadey-
le, sürgün, şairi arzulanan metafizik özgür-
lük ve ölümsüzlüğe ulaştıran bir yoldur. Yani 
şaire,dünya edebiyatı okyanusunda bir gezgin 
Odysseus gözüyle bakılmaktadır.

Yukarıdaki paragraflarda Rus ve Çin edebi 
eserlerine dinamiklik-hareketsizlikyönünden 
baktık.Fizik bilimi, boşluktan, hareketsizlik 
ve durgunluk gibi nitelikleri taşıyan bir kav-
ram olarak bahseder (May; Ellenberger, 1958: 
31). Boşluk, uzayın en önemli özelliklerinden 
bir tanesidir. Hem Brodsky hem Sun için dün-
ya, bir nevi metafizik boşluktur. Bu yazarlar, 
oluşan boşluğun doldurulması gerektiğine dair 
ortak görüşü dile getirmektedirler. Şair, sayfa-
yı harflerle doldurarak boşluğa meydan okur 
ve varsızlığa karşı koyar. Brodsky’nin gözün-
de boş kâğıt uzayı temsil etmektedir.Şimdi 
“boşluk” kavramına başka bir açıdan bakalım. 

O da, her insan mutlak vakum denilen şeyin 
içinde bulunmaktadır. Dahası var; her insa-
nın içi boş ve koftur.Bunun dışında Eliot’un 
“Kof Adamlar” adlı romanı, onların görüşle-
rini destekleyen bir eserdir. Sun Ganlu’nun 
eserindeki “boşluk” ileVaroluşçuların boşluk 
diye adlandırdığı bir metafizik alanı arasın-
da belli bir yakınlık vardır. YaniVaroluşçuluk 
akımının temsilcilerinin yakından ilgilendiği 
meseleler,Çin edebiyatında avangard akımını 
temsil eden yazarların eserlerinde de mev-
cuttur. Bunlardan bazıları şunlardır: Toplum 
genelinden bağımsız kişisel ahlak anlayışı, 
özgürlüğe mahkûmiyeti, fırlatılmışlık hali, 
varoluşsal bunaltı, iç daralması, anlamsızlık 
duygusu, saçma (absürd), ölümün farkında-
lığı, şimdi ve burada olmak v.s (Gaidenko, 
1966: 64).Tıpkı Varoluşçular gibi, Sun Ganlu, 
yoğun siyasî, toplumsal, kültürel bunalımların 
sonucunda ortaya çıkan “anlamsızlık krizi” ve 
“varoluş vakumu” gibi meseleleri tartışmakla 
meşguldür. Yani Çinli yazarlar, sarsılmaz gö-
rünen ideolojik zeminin çöküşünün yol açtığı 
kimlik bunalımını yaşamaktadırlar. 

Önceden de söylediğimiz gibi, Batı felsefe-
sinde rüya, ölümü çağrıştıran bir simgedir.
Brodsky rüya ile ölüm arasında ayrım yapma-
maktadır. Ona göre rüya, ölümün provası gi-
bidir.Dahası var; onun bu renklerle dolu rüya-
lareninde sonunda renksiz nesnel gerçekliğin 
yerine geçmektedir. Mesela “John Donne’e ait 
Elejisi” adlı şiirin kendisi, baştan sona kadar 
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bir rüyadır (Egorov, 1974: 29). Başta okur ve 
yazar olmak üzere tüm dünya derin uykuya-
boşluğa dalıp gitmektedir. Brodsky metafizik 
sorularını kendi kendine sormaktadır. Bu so-
rulardan bir tanesi,gerçeklik rüyaları yaratır 
mı, yoksa rüyalar gerçekliği mi? Kesin olan 
tek şey vardır:rüyaya, zamanın esrar perdesi-
ni aralama aracı gözüyle bakılmaktadır. De-
falarca vurguladığımız gibi, Sun Ganlu, rüya 
ile gerçek arasındaki sınırı kaldıran ilk Çinli 
modern yazarlardan birisi olarak bilinmekte-
dir.Kuşkusuz ki Sun, yenilikçi ve devrimci bir 
yazardır. Onun için rüya veya düş, ölümün de-
ğil, insan hayatının kofluğu ve dünyanın yap-
macıklığın simgesidir. O, Jacques Lakan’ın 
fikirleri takip ederek, rüyaların, gerçeklik ve 
hakikat üzerindeki egemenliğin var olduğunu 
iddia etmektedir (Gaidenko, 1966: 80). Da-
hası var; Sun, rüyaya, her şeyin orijinal kay-
nağı gözüyle bakmaktadır. Başka bir tabirle, 
“gerçeklik yapıntıdır” ilkesi, onun hikâyenin 
leitmotivi’dir.Bu yüzden anlatıcının parçalan-
mış bilincin kurduğu dünya, tuhaf ve anlam-
sızdır. Tüm söylediklerimize ilaveten, sanrı, 
halüsinasyon, karabasan, hayal, yanılsama, 
aldanma, uydurma, yalan v.b. kelimeler, ken-
dine özgü sanal dünyanın yaratılmasına katkı-
da bulunmaktadır. Anlatıcı mevcut durumunu 
şöyle açıklar: “Ben artık hayallere büyük bir 
düşkünlüğü olan insandan hayal âleminde ya-
şayan birisine dönüştüm. Zaman zaman tuhaf 
ve beklenmedik yanılsamaların anılarımı isti-
la ettiklerini hissediyorum” (Sun, 2004: 43). 

Aslında burada Brodsky ile Sun’un anlatım 
teknikleri arasında bir bağ kurmak mümkün-
dür. Şöyle ki; her iki yazar eserlerinde geceyi 
gündüze tercih etmişlerdir.Yani alacakaranlık, 
akşamüstü, akşam ve gece gibi sözcükler, çok 
sıkça kullanılan sözcükler arasında yer almak-
tadır. Her ne kadar ilginç gelse de, hem Çinli 
hem Rus yazarın eserlerinde sandalye imge-
si önemli bir yer tutmaktadır. Sun Ganlu’nun 
eserinde tarif ettiği oda ıssız, hikâyeci ve 
sandalye dışında hiçbir şey yoktur. Burada 
sandalyeye, yazarın ilk ve tek muhatabı, yol 
arkadaşı gözüyle bakılmaktadır.O, bir mobil-
ya parçası olmaktan çıkıp, yazarınınve kahra-
manlarının hayat felsefesinin merkezi haline 
gelmektedir. Brodsky için sandalye, tıpkı çöl-
de bir vaha gibi (Semenova, 2000: 110), fani 
telaşların sızmadığı bir yerdir. Rus yazar diyor 
ki, insan değil, eşyalar her şeyin ölçüsüdür. 
Yani o, insanı doğrudan değil, dolaylı yoldan 
yaklaşmaktadır.İnsan artık eşyalar aracılığıyla 
canlandırılmaktadır.4Yani yazar eşyaları, kah-
ramanın ruh halini tasvir etmenin yeni bir sa-
natsal yöntemi olarak algılamaktadır. “Bir Bu-
çuk Oda” adlı eser, buna parlak bir örnektir. 
Bu eserde Brodsky, yatak ile sandalye imge-
sini karşı karşıya getirmektedir. Yatak, hayatın 
başlangıcıyken, sandalye ise sönme ve ölümü 
çağrıştıran bir mobilya parçasıdır. 

4 BRODSKY, J., (1992). “Форма времени: 
Стихотворения, эссе, пьесы: в 2 т.”, Minsk.
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Sonbahar imgesi, hem Sun Ganlu hem de 
Brodsky’nin eserlerinde önemli yer tutmakta-
dır. İlk önce şunu belirtmekte fayda var; Rus 
edebiyatındahavanın yağmurlu ve ruh halinin 
hüzünlü olduğu bir mevsim olan sonbaha-
rın özel bir yeri vardır. Rus şair ve ressamlar 
eserlerinin konusu olarak çoğu zaman sonba-
harı tercih etmektedirler (Rançin, 2013). İşin 
gerçeği şudur ki, Rus şairlerinineserlerindeki 
sonbahar imgesi çeşitli açılardan değerlendi-
rilebilir. Bunlardan bir tanesi; Brodsky için, 
sonbahar, hem yaşamın hem de yaratıcılığın, 
hatta şiirin bile sonbaharını simgelemektedir. 
Brodsky, şaire, edebi toprağı sürenbiri gözüy-
le bakmaktadır. Sonbahar ise, edebi toprağının 
verimsiz çağıdır. Bu tür verimsizlik, alelade-
lik ve renksizlik, şairin şiirin ölümünün eşiği-
ne girdiğini simgelemektedir.Diğer açıdan da, 
yazar, Baratınski ve Puşkin gibi seçkin Rus 
sanatçıların başlattıkları geleneği sürdürmek-
tedir. Bu gelenekte sonbahar mevsimi, şairin 
en önemli ilham kaynaklarından biri olarak al-
gılanmaktadır. Bunu kanıtlamak için ve mese-
lemize açıklık getirmek için Puşkin’in “Güz” 
adlı şiirden bir alıntı aktaralım: “Keder mev-
simi! Gözleri büyüleyen! Yakındır gönlüme 
veda güzelliğin senin, Ne güzeldir doğa, gör-
kemle solarken...”(Puşkin, 2006: 210). Buna 
ilavetenyağmur, kâğıda su gibi dökülen yazıyı 
ve kalem ucundan damlayan mürekkep tanele-
ri simgelemektedir. Sun Ganlu ve Brodsky’yi 
birbirine kaynaştırıp yakınlaştıran, bir araya 
getiren birkaç unsur daha vardır. Çinli yazarın 

eserinde sonbahar, yağmur, rüzgâr, şemsiye, 
yaşlılık, ölüm,hüzün ve kedergibi kelimeler 
de sıkça kullanılmaktadır. Üstelik Sun, Hou 
adlı başkahramanı aracılığıyla kendi duygu 
ve düşüncesini anlatmaktadır: “Hou, günden 
güne yaşlansa da, büyük tutkuyla, çocuksu bir 
heyecanla sonbaharı bekliyordu. O, sonbaha-
ra sahip çıkmak değil, tam tersine, sonbahara 
kendisini eritme fırsatı vermek istiyordu. Hat-
ta müziği andıran sonbaharda bu dünyadan 
göçüp gitmeyi, hafif soğukluğun sükûnetinde 
yok olmayı arzu ediyordu” (Sun, 2007: 16).
Bundan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkün-
dür: Sun Ganlu, Brodsky ve Rus edebiyatının 
“Altın Çağ” yazarları birbirlerine bağlayan 
unsur, sonbaharın uyandırdığı keder duygusu-
nun büyülü güzelliğidir.

Sonuç

Bu makalede modern Rus ve Çin edebi ge-
leneklerinin karşılatırmalı bir incelemesi 
sunulmuştur. Sun Ganlu adlı çağdaş Çinli 
yazarınözgün dil odaklı sanatsal fikirleri Jo-
seph Brodsky ve Vladimir Nabokov gibi 
genişçe tanınan modern Rus yazarlarınınkiyle 
kıyaslanmıştır.Bilgisizlikten gelen konunun 
ilginçliği, konuya alışılmışın ötesindeki bakış 
açısı bu araştırmaya ayrı bir önem katmıştır. 
Bu zamana değin yapılmış olan araştırmalar, 
klasik dönem Rus ile Çin şiiri arasındaki 
ilişki üzerinde yoğunlaşmıştı. Geniş bir 
çevre tarafından kabul edilen görüşe göre, iki 
edebiyat arasındaki diyalog, Rus edebiyatının 
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“Altın Çağ”ını temsil eden Dostoevsky, 
Pushkin, Gogol, Turgenev ve Tolstoy’un 
başyapıt eserlerinin ötesine ilerlememekte-
dir. Bu araştırma, yeni bir olgunun ortaya 
konulup incelenmesi ve bu olguya yönelik 
olarak araştırmalar yapılarak sunulan hipo-
tezin test edilmesi çalışmasıdır. Burada ileri 
sunulan hipotez şudur: Rus ve Çin edebiyatı 
arasındaki kültürlerarası diyalog, Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünün ardından bile olsa da 
yoğun etkileşim yönünde gelişmeye devam 
etmektedir. Bunun kanıtı da, Brodsky ile Sun 
Ganlu’nun yenilikçi fikirleriarasında çarpıcı 
benzerliklerin mevcudiyetidir.Sun Ganlu’nun, 
deneme türündeki yazılarında ve edebi soh-
betlerinde, Brodsky’nin sanat anlayışından 
oldukça etkilendiği görülebilir. Yani Rus şair, 
Sun Ganlu’nun kullandığı şiirsel ifadelerinin 
zenginleştirme ve çeşitlendirmesine katkıda 
bulunmuştur. Her iki yazarın amacı, dört bo-
yutlu (rüya-gerçek-zaman-mekân) edebi dün-
yaya renk katarak sanata evrensellik niteliği 
kazandırmaktır. Brodsky ve Sun Ganlu, ben-
zer imgeler ve sanatsal tekniklere başvurmak-
tadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Research issue is framed as follows: comparative analysis of Chinese and Russian literary tradi-
tions. This articledealswith aesthetic principles applied by a contemporary Chinese prose writer 
Sun Ganlu in comparison witha modern Russian poet Joseph Brodsky and novelist Vladimir 
Nabokov’s creative findings. Apropos of this, Sun Ganlu’s story entitled ‘Let the Women Solve 
the Riddle’, novel ‘Shanghai Water’, Brodsky’s essay ‘In a Room and a Half’, play ‘Marble’ 
and Nabokov’s novels ‘Speak, Memory’, ‘Pale Fire’ are being analyzed.Relevance of this re-
search is determined by a couple of factors. The first one lies in a rather superficial acquaintance 
of Turkish readers with modern Chinese literature due to an observable deficiency of authorita-
tive translations.Secondly, comparative investigation of modern Russian and Chinese poetic 
traditions is surely a new and challenging field of investigation.Besides, in recent years there 
has been a growing interest in modern Chinese literature. As a result, two major issues arise: 
the hermeneutical issue and problem of classification of the endlessly heterogeneous mixture 
of styles and themes present in contemporary Chinese literature. The research problem results 
from the fact that up until now, scholars have focused on the relationship between Chinese 
and Russian poetry of the classical period. The major reason for such incomprehension is defi-
nitely conditional on the commonly accepted conservative notion that creative interaction be-
tween Russian and Chinese literary traditions has stopped with the collapse of the Soviet Union. 
Hence, research target lies in proving the fact that the influence of Russian literary thought can 
still be seen in the works of modern and contemporary Chinese writers and challenging superfi-
cial clichés and stereotypes aboutpoetic thought in China.Object of research – the literary heri-
tage of a Russian poet Brodsky, novelist Nabokov and Chinese prose writer Sun Ganlu. Subject 
of research– common characteristics uniting Sun Ganlu, Nabokov and Brodsky’s works, that 
is to say, distinctive features of the linguo-philosophical picture of the world painted by these 
three writers. Generally speaking, the researchwill concentrate on revealing, evaluating and 
comprehensively evaluating and systematizing specificities of language-centered poetry with 
regard to the Chinese and Russian socio-cultural space. Firstly, this paper presents analysis of 
such concepts as dreams, memory, butterfly in Nabokov’s interpretation and shows the way his 
poetic observations could have influenced Sun Ganlu’s works. Secondly, this paper proves that 
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bothSun Ganlu and Brodsky push the boundaries of poetry within Russia and China respec-
tively, thus crossing both geo-political and cultural borders. That’s the reason why theyshould 
be referred to as international, universal poets who have contributed significantly into a cross-
cultural dialogue. In order to substantiate the above-stated hypothesis, following concepts are 
taken into attention:intertextuality, meta narrative, linguistic relativity, ‘world – text’, ‘philo-
logic metaphor’ etc. Naturally, in both Sun Ganlu and Brodsky’s works much prominence is 
given to the relationship between time and space, human, thing and language as such. Anoth-
er remarkable point of correlation between these two writers is the expression ‘metaphysical 
exile’ and Brodsky’s idea that a poet is a nomad in time not in space. Furthermore,  
above-mentioned Chinese and Russian artists advocate for the pure aesthetic approach which 
implies vigorous opposition to utilitarianism in language. Unlike conventional understanding, 
language is no more an ideological instrument or just a means of communication.So, purpose of 
this research is to investigate the nature of this phenomenon called linguo-centrism, understand 
the laws governing it and trace the influence of Brodsky’ poetry upon Sun Ganlu’s linguo-phil-
osophical approach to the poetic art. In the process of research common characteristics uniting 
these two poets to T. S. Eliot, A. Rob-Griye,A. H. Tanpınar, Budist traditions and Existential-
ists are revealed. In the second section of this article theoretical notions presented above are 
practically verified. Put more specifically, in order for the research issue to be more efficiently 
illuminated,images of room, chair, running water, autumn and such concepts as dream, death, 
memory, time, space are comparatively investigated. During this research author addresses to 
the reliable sources of information, that is, the works by following authors: Akhapkin, Zheng 
Tiwu, Polukhina, Probstein, Bakhtin, Whorf, Lakan, Jung, Lotman etc. Research relies upon 
several scientific methods such as comparison, induction, deduction and synthesis. It employs a 
theoretical-experimental basis from the standpoint of a wide range of sciences: translation stud-
ies, ethno-linguistics, comparative linguistics and linguo-culturology.Such an interdisciplinary 
approach has provided favorable conditions for disclosure, comprehensive analysis, systemati-
zation and practical verification of specific features uniting Chinese and Russian poetic tradi-
tions. Conclusion is as follows: Nabokov’s novels and Brodsky’s metaphysical poetry managed 
to initiate an intercultural dialogue which immutably lasts in the modern and contemporary 
Chinese literature.Results of research constitute a theoretical and practical foundation for the 
contemporary multiple-lens approach towards Chinese literary tradition and for a comprehen-
sive investigation of this tradition from an intercultural perspective. Besides, above-stated con-
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Öz: Kurgu, bir çekimin, hemen ardından gelen diğer 
çekimle olan bağlantı olarak düşünülebilir. Kurgu 
filmsel gerçekliğin yaratıcı bir şekilde sunumudur. 
Bir başka ifadeyle, kurgu ham görüntülerin (film 
veya dijital görüntü) düzenlenmiş sunumudur. Mo-
dern sinemada yönetmenler,  film yapımının diğer 
öğeleriyle  (senaryo, oyunculuk ve diyaloglar gibi) 
daha çok ilgilenebilir. Sessiz dönemde yönetmenler 
görüntüye odaklanmıştır. Çünkü film dilini görüntüler 
oluşturmuştur. Bu bağlamda, sessiz görüntülere anlamı 
kurgu vermiştir. Lumiere kardeşlerin çalışmalarından, 
devamlılık kurgusunun doğuşuna kadar, kurgu kuram 
ve teknikleri ilerleme göstermiştir.Modern sinemada 
devamlılık halen kullanılmaktadır. Ancak, günümüzde 
kurgu geri plana atılmaktadır. Filmlerde kesmeler 
tamamen görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Bu 
doğrultuda, plan sekans ve uzun plan tekniği en çok 
tercih edilen yöntemlerdendir. Çalışmanın amacı 
modern sinemada plan sekans’ın etkilerini ortaya 
koymaktır. Bu bağlamda, Alejandro González Iñárritu, 
Birdman: The Unexpected Virtue of Ignorance (2014) 
filmi biçimsel bir yöntemle analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Devamlılık, Kurgu, Plan Sekans, 
Modern Sinema, Birdman

Abstract: Editing can be thought as a link that a take 
followed right after another shot. Editing is a creative 
presentation of filmic reality. In other words, editing 
is organized raw footages (negative or digital nega-
tive) of presentation. Directors may interest mostly 
with the other film making elements (script, actors or 
dialogues) in modern cinema. Directors have focused 
on image in silent period. Because, film language was 
created by images. In this context, editing was given 
sense to silent images. Editing theories and technics 
have been made progress from LumiereBrothers’s 
work to birth of continuity editing. Continuity is still 
used in modern cinema. However, nowadays editing 
is pushed into the background. Cuts are tried to make 
completely invisible in movies. In this direction, plan 
sequence and long take technics are the most preferred 
methods. The purpose of the study is to reveal the 
effects of plan sequence in modern cinema. In this 
context, the film of Alejandro González Iñárritu, 
Birdman: The Unexpected Virtue of Ignorance (2014) 
will be analyzed with a formal method.

Key Words: Continuity, Editing, Plan sequence, 
Modern Cinema, Birdman.
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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Introduction

Movies were recorded in one shot in the 
early stages of cinema. Therefore, there was 
not need to editing. Lumiere Brothers and 
Edison’s first films were document qualifica-
tion. After then, the works of Edwin S.Porter 
and David W.Griffith have put forward a 
structure developing parallel between fiction-
al and documentary. Griffith has added some 
methods like, close up in 1910s. The Works 
of Porter were brought a different dimen-
sion. In that period of time, the Works of Lev 
Kuleshov, Pudovkin ve Sergei M.Eisenstein 
were found out editing impacts on cinema 
language (Monaco, 2009: 207). Editing is 
the process of merging recorded sounds and 
images during shooting and organizing of 
shots, reviewing, selecting in modern cinema. 
Consequently, these editing practices should 
form eurhythmical means with narration or 
they should serve the main purpose of the 
work for visual presentation (like to inform 
and entertain). For instance, when we write, 
we choose words from our world view and 
we make sentences with these words. The 
purpose of our writings may be created con-
notations or to inform the readers. The same 
process works while we edit. We make a se-
lection through shots and we combine them. 
While we write, we need to control the writ-
ing language and how we reach the readers, 
while we edit, we must control the techniques 

which we use (editing techniques, editing sys-
tems or editing technologies) and we need to 
use a convenient language for our audience. 

In this study, continuity methods which had 
been used from silent cinema period to pres-
ent day have been approached in the context 
of visual continuity. The film of Alejandro 
González Iñárritu, Birdman: The Unexpected 
Virtue of Ignorance (2014) will be analyzed 
as formal for examining the relationship be-
tween film editing and visual continuity. 
Visual continuity elements in the cinema will 
be tried to reveal by the result of the study.

Purpose and Methodology

Functional power of editing is revealed in the 
juxtaposing of the shots and scenes. Walter 
Murch has linked the cutting decision to 
Blinking Eye. According to Murch, when the 
audiences blink their eyes, that is the correct 
time for cut in a successful movie (2007: 53). 
Daily reality seems continuously, however 
there is a different World which we spend our 
lives’ one third: dreams. The images which 
we see in the dreams are broke into pieces. 
They intersect unexpectedly each other as to 
daily realties (Murch, 2007: 50). Editing in 
cinema may be conveyed both knowledge of 
reality. The purpose of the study is to reveal 
the effects of visual continuity of editing in 
modern cinema. In this context, the film of 
Alejandro González Iñárritu, Birdman (2014) 
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has been analyzed within the context of vi-
sual continuity.

The method of formal analyzing is covered 
a wider area from camera work to editing 
and narration. Camera angles, sounds, light-
ing and editing relationships with each other 
are examined (Corrigan, 2007: 120). Formal 
has been critically meant for film making. 
Because, in some sense movies are nothing 
more than technical exercises. While you 
shot a scene in a film, you can choose a form 
that you want to give a message eligible. 
You need to decide where you will put your 
camera and how to make different effects. 
Director makes a decision the events that 
comprise the story from which perspective to 
convey. Which takes should be on the scale of 
the shot? How should they be edited? (Ryan, 
2012: 29). 

If there is no private reason, the partial struc-
ture of the films can disguise. On this point, 
a continuous editing needs to be. Uncertainty 
is used in many resources with the name of 
continuity editing. As John Belton stated that 
continuity editing is a technique that audienc-
es do not realize how can it works (Kabadayı, 
2014: 44).

In this context, the shooting techniques of 
Birdman and its editing decisions will be ana-
lyzed with a comparative formal method. In 
the formal analysis that is used in the study 

will be linked visual continuity and editing 
methods with narration. Traditional filming 
techniques and editing applications are guid-
ing in this comparison 

Silent Cinema and Editing

Louis ve Auguste Lumiere premiered their 
films in the first time on the ground floorof 
Grand Cafe of Paris Boulevard des Capucines 
on December 28, 1895 (Monaco, 2009: 223). 
George Melies has brought the first innovation 
about the language of cinema and aesthetics 
(Toprak, 2013: 22). Although George Méliès 
began producing more exotic “created” sto-
ries in France, such as Cinderella (1899) and 
A Trip to the Moon (1902), all of the early 
films shared certain characteristics. Editing 
was nonexistent or, at best, minimal in the 
case of Méliès (Dancyger, 2011: 3-5).When 
the first motion pictures were created, they 
were not edited. The earliest films were less 
than a minute in length and they were filmed 
simply like; La Sortie de l’Usine Lumière 
(WorkersLeaving the Lumière Factory) 
(1895) or Arrivée d’un Train en Gare (Arrival 
of a Train at the Station) (1895). One of the 
most popular films was The Kiss in (1896) 
New York. Its success encouraged more films 
in a similar vein: ABoxing Bout (1896) and 
Skirt Dance (1896) (Dancyger, 2011: 3-5).

Camera was recorded an event, an action or 
a case in the early films of Auguste ve Lois 
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Lumiere. Most of these films were composed 
of a single shot. Although, the movies of 
Melies has been fourteen minutes, camera 
was stable and far from the action. Shots were 
used in long shot type. A Trip to the Moon 
was occurred more than one shot, however 
editing was not performed only continuity 
of the scenes were enabled. Editing has not 
been used consciously until Edwin S. Porter’s 
work in the Silent Period.

Begining of Continuity Editing

The beginning of the Porter’s work based on 
1903.During these years, Porter has begun to 
use visual continuity. This has added more 
dynamism to his movies. Melies has used 
theatrical means and fantastic plays. Porter 
has been charmed by Melies’s qualified and 
extended works and he found out his juxta-
posing shots in his movies that being shown 
more dynamic. As Karel Reisz suggests, 
“Porter had demonstrated that the single shot, 
recording an incomplete piece of action, is 
the unit of which films must be constructed 
and thereby established the basic principle of 
editing” (2009: 23).

The movie of Porter The Life of an American 
Fireman (1903) was consisted of twenty 
shots. A fireman has rescued a mother and her 
child from a burning building. Porter has pre-
sented the story from the eyes of the victims 
and rescuers. The film which reached climax 

was shown by three scenes. Action was trans-
ferred with an illusion that was followed from 
shot to shot. Events were cut independent of 
each other three parts with titles. Porter has 
edited the shots easily. As a result, the audi-
ences have watched the images as if contin-
ued single event (Reisz & Millar, 2010: 5).

Another important filmmaker is D. W. 
Griffith. Griffith is known as the father of film 
editing. His contributions to editing are effec-
tive in the sequence of the dramatic struc-
ture: like changing shot angles, close ups, cut 
aways, dolly shots and parallel editing.  All 
of these areattributed to Griffith.  Porter could 
have clarified the film story, though Griffith 
has shown how dramatic effect can be con-
structed with sequential shooting. Griffith has 
treated subjects such as children or women 
rescued from the evil perpetrators of crimes. 
Griffith has created drastic visual editing.

Griffith has continually experimented with 
the fragmentation of scenes. In The Greaser’s 
Gauntlet (1908), he has cut from a long shot 
of a hanging tree (a woman has just saved a 
man from being lynched) to a full body shot 
of the man thanking the woman. Through the 
match-cutting of the two shots, the audience 
has entered the scene at an instant of height-
ened emotion (Dancyger, 2011: 5). Griffith 
has continued his experiments that affecting 
the sense of audience. Griffith has moved the 
camera closer to the action in Enoch Arden 
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(1908). His innovation in editing has been 
adopted by other filmmakers and audiences 
(Dancyger, 2011: 6).

As Le Fanu stated that “The climax of so 
many Griffithian films being the ride to the 
rescue, the adult viewer can’t avoid feeling, 
I suppose, a certain boredom and impatience 
at the mechanical way Griffith cross-cuts 
between the doughty rescuing party forging 
forward on the one hand, and on the other 
hand, the imprisoned heroine (it is usually 
a heroine) awaiting her last minute deliver-
ance. Editing, in Griffith’s hands, confirmed 
the genius of cinema forexcitement, thrills, 
suspense, along with the pleasures of audi-
ence identification” (1998: 16). 

The effort of Griffith has stayed mostly nar-
ration level, even if it has sustained the first 
signs of visual continuity. Because he was 
able to convey the interplay of shots through 
editing. This was impossible in one shot. 
Griffith has refered spectators to a visual con-
tinuity between shots (Uysal, 2012: 66).

Continuity editing is a method of editing 
which has been practiced since Griffith in 
Hollywood Cinema. Transitions between 
shots hardly ever realize in continuity editing. 
All shots in the sequence are created a con-
tinuous place effect.Some basic principles 
need to be conformed with being created that 
effect. Movies which are edited within the 

frame of continuity are provided continuous 
look. Hollywood cinema has adopted this ed-
iting model. This model is so strong that ev-
eryone who engaged cinema is expected to be 
familiar to this style (Bordwell & Thompson, 
2012: 236).

The basic purpose of continuity provides a 
continuous flow to time, place and action in 
shots. Lighting, color and rhythm are sym-
metrical and balanced in continuity. Long 
shots keep longer than medium shots and 
medium shots are longer than close ups on 
screen. In addition, the first shot of the scene 
begins with establishing shot. After establish-
ing shot, scale of shots get closer to close up. 
Directors who keep to continuity editing, pre-
fer to skip the center line. 

As Jovanovic stated that “The originality of 
this concept becomes apparent in comparison 
with parallel editing, a cinematic technique 
pioneered in the late 1900s by D. W. Griffith. 
The Griffithian parallel editing conforms to 
the formula: a + b = ab (for example, the 
chaser, nearing the pursued during the course 
of a sequence, eventually catches her, thus 
bringing two parallel narrative lines togeth-
er)” (2011:21).

Continuity editing is used in main stream cin-
ema. This editing method gets easy the iden-
tification in accordance with the narration of 
Aristotelians. Editing is organized compat-
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ible with the linear story schema (introduc-
tion-development-conclusion). In this con-
text, continuity principle is abited.

Long Take and Visual Continuity

Cinema is a language and there are some 
languages in cinema such; objective, com-
position, visual design, lighting, visual su-
pervision, continuity and movement (Brown, 
2010: ix). Extreme long shots would be pre-
ferred heavily in historical and scenery mov-
ies. Shots that filmed by tele-lens can be used 
in some internal documentaries. Powerful vi-
sual material is the most important feature in 
modern cinema. The high resolution images 
can be prefered as long as they are not dam-
aged to reality. In this context, real time shots 
that spread entire of the film should be used.

One of these techniques isplan sequence 
(long take). Scene is filmed like a choreog-
raphy that organized in one shot. Actually, 
this is a general scene, but different shooting 
angles are not used (Brown, 2011: 31). 

Plan sequence method was given an opportu-
nity that directors were making visual editing 
during shooting. Directors have created the 
dramatic structure with using long takes.

Wide angle lenses are generally used in plan 
sequences. An extraordinary meaning shows 
up in shots which are filmed by long focal 
lenses. Due to this characteristic of the long 

focal lenses, compositions that away from 
the reality are created (Mükerrem, 2012: 82). 
This can be compared a narration method that 
traditional editing are not used. 

Andre Bazin has suggested long take and 
depth of field to editing. Depth of field is a 
major dialectic step forward in cinema lan-
guage for Bazin (Monaco, 2009: 386). Depth 
of field, long take and simple editing methods 
are the center of the Bazin’s theory. The film 
of Orson Welles Citizen Kane (1941) was 
created his theoretical base.

As Yıldız stated that “Orson Weles used wide 
angles and depth of field shots practice. The 
basic of that approach which is named Square 
editing is found its mean of the image. After 
this advance has promoted with plan se-
quences applications… Mise en scene is very 
important in that method” (2010: 47).  Bazin 
has illustrated the use of depth of field with 
Citizen Kane movie. The depth was provided 
a new dramatic effect in Citizen Kane (Bazin, 
2013: 47). The rendering intent of depth of 
field was ensured to conform the time of vi-
sual continuity (Odabaş, 2013: 174). The the-
ory of Bazin links with building spatial real-
ity. The stereoical reality can be enacted with 
long takes and plan sequences.
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Visual Continuity and Editing Practices in 
Birdman (2014)

Tag of movie
Director: Alejandro González Iñárritu
Cinematographer: Emmanuel Lubezki
Music: Antonio Sanchez
Editors: Douglas Crise, Stephen Mirrione
Year: 2014
Time: 119 minutes 
Genre: Fiction

Storyline

Birdman’s story covers six days at a critical 
period in Riggen Thompson’s life (Michael 
Keaton). He is an over-the-hill movie star 
identified with playing the crime-fighting 
superhero Birdman. Now he is directing and 
starring in a play he has based on Raymond 
Carver’s short story. The story of the mov-
ie starts on the day before the first preview, 
when during a rehearsal Riggan hires the ar-
rogant but talented actor Mike Shiner. Three 
nights of more or less bungled preview per-
formances follow. The Times critic publishes 
a rave review and Riggan, recovering in the 
hospital, finds that he has a Broadway tri-
umph. His response to that, however, is rather 
ambivalent.1

1 (http://www.davidbordwell.net/blog/2015/02/23/
birdman-following-riggans-orders/15.04.2015).

Alejandro González Iñárritu who gives the 
impression of one take in Birdman has pulled 
off two Golden Globe. The cinematographer 
of the film Emmanuel Lubezki2 has taken 
nine Academy Award that including the best 
visuality. Master cinematographer Emmanuel 
Lubezki has combined sequences with a 
camera trick. All of the cuts are invisible 
with monumentally organizing every shots 
and scenes in the movie. All of the camera 
works and lighting have designed for months 
ago. Birdman is based on dynamic female 
characters, super hero figures and the power 
of social media. The success of Birdman is 
crowned by long dolly shots.

Visual Continuity and Editing

Alejandro G. Inarritu has created the illusion 
of continuity ruminatingly. Visual effects are 
masked out trickily in some scenes of the 
film. Combined shots are presented as a plan 
sequence. Inarritu has expressed that in New 
York Film Festival “There was no improvisa-
tioneverything was precise. That part of what 
helped keep the crew mobile was their reli-
ance on available light, eschewing standard 
lighting tricks.3

2  Lubezki pulled off with his own design tracking 
shot inAlfonso Cuaron’s Gravity last year.

3 (http://thecreatorsproject.vice.com/blog/a-look-
back-at-birdman-cinematographer-emmanuel-
lubezkis-iconic-long-shots 25.03.2015).
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Oscar-winning cinematographer Emmanuel 
Lubezki4 has expressed that the longest shot 
in the film is fifteen minutes and most of them 
are ten minutes. Lubezki rehearsed with Chris 
Haahoff who is a steadicam operator, when 
he combined steadicam and actual shots. 
Birdman are usually filmed in a labyrinth set 
and Broadway Theater. Inarritu and Lubezki 
had sketched all of the shots in a set which 
was in Los Angeles, before they shooted.

Compositing technics and computer tech-
nologies were used in the film for creat-
ing sense of visual continuity. According to 
Yurdigül and Zinderen; “Compositing tech-
nics gather more than one image in digital 
media. However, compositing is not a narrow 
process like this. On the contrary, it is a wide 
scope technic that real images are combined 
with all of the special effects (2013: 55). 
According to Şenyapılı; “Compositing tech-
nics were used in the past. Multiple images 
had combined by covering the camera lens in 
the period of the development of computer 
technology, yet” (2003: 101).

The movement of camera has taken for in-
visible the editing. Especially, pan and tilt 
movements has become effective in making 
this technics. Cuts has masked out by camera 
movements. As Dadak stated that; “If cam-
era movement involves in, framing can renew 

4 He is known as Chivo.

in front of our eyes, because when camera 
moves, a new shot forms. Therefore refram-
ing  is something else that Bazin named as 
a reality response…In long take not only the 
place changes, but also the emphasis which is 
in image becomes visible” (2015: 28).

Lubezki expressed that; “We created the tran-
sitions by rehearsing; for the more difficult 
ones, we had to have visual effects. Lighting 
each scene was the most difficult trick. That 
is because, for instance, the light that is light-
ing Michael at his makeup mirror will create 
a shadow a minute later if we move around 
the room. So we had to time all of the light-
ing changes, making sure you don’t see shad-
ows.5 The camera movements are so smooth 
in the shots of cinematographer Lubezki that 
they are almost no gap. The shots which seem 
plan sequence are consisted of many shots. 
This complicated reality is based on a crew 
work. Cinematography team, editors, color-
ists, scenario team and directing crews are 
came in to play in this reality sense. 6

In the end, talents of Lubezki are marked 
to movie. Cuts are invisible in the film. As 
Chris Wisnewski claimed that; “Film critics 
will refer Lubezki as one of the major film 

5 (http://www.hollywoodreporter.com/behind-
screen/oscars-birdman-cinematographer-reveals-
secrets-760590 10.03.2015).

6 (http://nofilmschool.com/2014/11/how-birdman-
was-made-to-look-like-film-shot-in-one-take 
15.02.2015).
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artist” (http://thecreatorsproject.vice.com/
blog/a-look-back-at-birdman-cinematogra-
pher-emmanuel-lubezkis-iconic-long-shots 
25.03.2015).

The first long shot of Lubezki are sixteen 
minutes in YTU Mama Tambien (2001): the 
first date of Julio and Tenoch shots and like 
Lisa’s takes. Lubezki has presented shortened 
juxtaposing shots in plan sequences. Lubezki 
expressed tha; “Y Tu Mamá También was a 
little bit of a reaction to our previous film, 
which had been incredibly planned and over-
stylized”.7That reaction is still evident in the 
naturalism Lubezki maintains in Birdman, re-
gardless of the outlandish, often otherworldly 
subject matter.

Conclusion

If we think about cinema alone, it can claim 
that language of film improves with edit-
ing. Many pioneers like Porter, Griffith and 
Eisenstein have provided to transform actual 
shots to a critical medium step by step. The 
history of silent cinema has expanded with 
the visual attraction of cinema and it has pro-
gressed with detail editing efforts. When the 
silent period finished, a comprehensive film 
language was formed.

7 (http://thecreatorsproject.vice.com/blog/a-look-
back-at-birdman-cinematographer-emmanuel-
lubezkis-iconic-long-shots 5.03.2015).

When sound came, this period became re-
versed temporarily. All the dramatic structure 
was kept to sound channels for a while. The 
film theorists have argued that counter view of 
sound need to be used. Many directors might 
have used the editing technics of Griffith (si-
lent editing practices) in the past; however 
they have not been a serious critical values. 
Dialogues, music and stage adaptations were 
presented by steady shots. After then, these 
innovations were seen away from creativity 
and they became to disappear.

The presentation of reality has been changed 
in modern cinema. In this context, the effect 
of visual technics have increased (like plan 
sequences, compositing and color correction 
technics). Modern cinema has got formal 
changed. 

New language seekinghas been formed with 
using technological tools. Real action is cov-
ered by the action of mise en scene (thought 
transference.Henderson, 2011: 276).Long 
take and visual continuity traditions which 
are analyzed in this study may provide audi-
ence real time to look from a different angle. 
The large parts of shots which have used in 
Birdman have created by plan sequences ef-
fect. In this way, visual continuity has ob-
tained. This means, length is that important or 
effective. Long tracking shots not only limit 
the time, but also they find out limit of space. 
In spite of this, the scenes of Birdman have 
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been generally limited: dressing room, hall-
waysand the bar down the street where the 
shrewish theater critic writes her take downs 
by hand. The camera of Lubezki capables of 
constricted spaces. Life is continuing, and 
maybe not having cuts was going to help im-
merse the audience in that kind of emotional 
rhythm (http://www.salon.com/2015/02/16/
the_long_tracking_shot_to_nowhere_why_
flashy_camera_work_shouldnt_earn_bird-
man_an_oscar/ 30.03.2015). In this context, 
visual continuity may practice with plan se-
quence approaches. Technological changes 
and reality seeking have effected in this ten-
dency.
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Öğrencisi

Öz: Kişilerarası iletişimde; taraflar arasındaki ilişkinin 
yönünü, içeriğini, derinliğini ve boyutunu etkileyen birçok 
unsur vardır. Kişilerin görüş ve kanaatlerinin davranış, tutum 
ve iletişim becerisi üzerindeki etkileri dikkate alındığında 
muhafazakâr tutumların da belirleyici bir rolü olduğu görül-
mektedir. Muhafazakâr eğilimler de kişilerarası iletişimde, 
arkadaşlık, sosyal çevre, eğlence gibi konularda belirleyici 
ve yönlendirici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Muhafazakârlık gibi bir konunun sadece siyasi ve ideo-
lojik perspektiften değil, aynı zamanda muhafazakârlığın 
kişilerarası ilişkiler bağlamındaki etkisi ve belirleyici yönü 
de ele alınarak incelenmelidir. Dolayısıyla bu makalede 
sosyal ve siyasi hayatı etkileyen muhafazakârlığın gözlerden 
kaçan bu yönü irdelenecektir.İletişim disiplini içerisinde 
sistem kuramı bağlamında muhafazakârlığın kişilerarası 
ilişkilerdeki etkileri ele alınması gereken bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü konjonktürel olarak toplu-
mun muhafazakârlaşması ve algılardaki değişimler, bazı 
değerlerin öne çıkması veya gerilemesi gibi toplumsal 
değişimlerde kişilerin veya grupların meşruiyet kazanma ve 
toplumsal onay isteği yıllara göre farklılıklar taşımaktadır. 
Bu farklılıklar içinde bulunulan toplumun siyasi tutum ve 
davranışlardan ve zamanın ruhundan da etkilenmektedir. 
İşte çalışmamızda muhafazakârlığın kişilerarası ilişkiler-
deki belirleyici ve yönlendirici etkisiyle beraber toplumsal 
değerler üzerindeki değişimi deincelenerek okuyucunun 
dikkatine sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık Algısı, Kişilerarası 
İletişim, Meşruiyet, Sistem Kuramı.

Abstract: In interpersonal communication; there are many 
factors that affect the direction, the content, the size and the 
depth of the relationship between the individuals. When the 
effects of people’s opinions and convictions on behavior, 
attitude and communication skills are considered, it can 
be seen that conservative attitude is also a determining 
role. Also, we come up with the conservative tendencies 
as determining and guiding elements regarding friendship, 
social environment and entertainment in interpersonal 
communication. A subject like conservatism should not be 
examined only in political and ideological perspectives but 
also in the way how it affects interpersonal relationships. 
Therefore, in this article the overlooked aspect of conser-
vatism which also affects social and political life will be 
examined. In the context of the system theory within the 
discipline of communication, the effects of conservatism on 
interpersonal communication are the aspects that should be 
dealt. Because, as being cyclical ,changes in society such 
as conservatism of the community and changes in percep-
tion, some prominent values or vice versa, the demand for 
legitimacy and social approval bear differences according to 
years. These differences can also be affected by the political 
attitudes and behaviors of the community and also by the 
spirit of the time. This study focusing on the determining 
and guiding effects of conservatism on interpersonal rela-
tionships together with its changing effect on social values 
will be presented to the attention of the reader.

Key Words: Perception of Conservatism, Interpersonal 
Communication, Legitimacy, System Theory
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Giriş 

Tarihsel süreç içerisinde liberalizmle birlikte 
19. yüzyıl Kıta Avrupa’sında yaşanan ideolojik 
çatışmaların bir sonucu olarak gündeme gelen 
muhafazakârlık kavramı; modernitenin akıl, toplum 
ve siyaset anlayışına muhalefet ederek gelişme 
göstermiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Bu kavramın doğuşu da Avrupa kaynaklı olup, 
kendine has yapısal özellikleri  içerisinde barın-
dırmaktadır. Sözlük anlamı; korumak, ihtiyatlı 
olmak, devam ettirmek gibi anlamlara tekabül 
eden muhafazakârlık kavramın algısı ise Avrupalı 
çağdaşlarının aksine Türkiye’de farklılaşabilmekte-
dir. Türk toplumunda daha çok; gericilik, dincilik, 
tutucu olmak, geleneğe sarılmak gibi pejoratif bir 
anlam alanını işgal eden muhafazakârlık kavramı 
Avrupa’daki algısı ve anlamından farklı bir şekilde 
algılanmaktadır.  

Muhafazakârlık kavramı, kökü Latince olan 
“consarve” kelimesinden türetilmiştir. Muhafaza 
etme, koruma, sahip çıkma anlamlarına gelen 
muhafazakârlık kavramının ilk olarak ortaya çıktığı 
yer ve anavatanı Fransa’dır. 1818’de Fransa’da 
çıkarılan yerel bir gazetenin ismi “Muhafazakâr” 
olarak adlandırılmıştı. Daha sonra İngiltere’de 
1832’de “Tories” partisi yerine “Muhafazakâr 
Parti” adıyla bir parti kurulmuştur. Muhafazakâr 
kavramı İngiltere’den sonra tüm Avrupa’da da 
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. 
Böylece muhafazakârlık zamanla sosyal ve siyasi 
doktrin hüviyetini kazanmıştır (Beneton, 1991:7). 
Muhafazakârlık her ne kadar geleneğe yaslanıp 

modernizmi hedef tahtasına koysa da nihayetinde 
diğer çağdaşı ideolojiler gibi modernizmin bir 
ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı 
Mannheim, muhafazakârlığı “bilinçli hale gelmiş 
gelenekçilik” olarak tanımlar (Duman, 2010: 131). 

Çağdaş bir tutum olarak Batı’da reform karşısında 
ortaya çıkmış olan muhafazakârlığın gelişimi ve 
farklı ideolojilerle olan yeni ilişki biçimi hızlı bir 
şekilde yaşanmıştır. Her ne kadar muhafazakarlık 
dendiği zaman sağ cenahtaki bir kulvar akla gelse 
de aslında muhafazakarlık bir çok modelden de 
beslenen bir ideolojiden bahsedilebilir. (Quinton, 
1995: 250).

Muhafazakârlık düşüncesi Batı kaynaklı olması 
nedeniyle doğal olarak Türk düşünce tarihi üze-
rinde de etkili olmuştur. Başka bir ifade ile adeta 
yüksek basınç Batı muhafazakârlığı, alçak basınç 
Türkiye muhafazakârlığı üzerinde belirleyici 
ve şekillendirici etkisi olduğu söylenmektedir. 
Çağdaşlarının aksine Türkiye’de muhafazakâr 
düşünce; Batı Avrupa veya Amerika deneyiminde 
görüldüğü gibi toplumsal devrimlerin ve sınıfsal 
çatışmaların sonuçlarına karşı politik ve ideolo-
jik düzeyde verilen tepkilerin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmamıştır. Türkiye’de muhafazakarlık, 
geç Osmanlı döneminde başlayan ve erken 
Cumhuriyet döneminde devam eden modernleşme 
ve Batılılaşma hareketlerine karşı kültürel düzeyde 
verilen pragmatik tepkilerin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte, 
Türk muhafazakârlığının siyasi ve felsefi, tarihi 
ve sosyal temelleri gelişmediği gibi, bir siyasi 
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pratik olarak da yeterince gelişememiştir. Daha 
çok milliyetçi ideolojiye ve Türk-İslam sentezine 
eklemlenerek karma bir kimliğe bürünmüştür 
(Duman, 2010: 140).

Ayrıca, kendi temel argümanları bakımından 
muhafazakârlık tek bir bakış açısıyla ve boyutuyla 
karşımıza çıkmaz. Çünkü muhafazakârlık düşüncesi, 
kendi geleneği ve değerlerini önemsediğinden her 
ülke için özgün bir muhafazakârlık fikri ortaya 
çıkmaktadır. Bu noktada Tük muhafazakârlığı da 
Batı muhafazakârlık örneğinden farklılaşmaktadır 
(Akıncı, 2012: 90).

Muhafazakârlık kişisel düşünce ve fikirlerin yansı-
ması olan davranış ve tutumlar üzerinde belirleyici 
ve şekillendirici etkisi olması nedeniyle bireyin 
sosyal tercihleri üzerinde de etkileri olmaktadır. 
Gerek arkadaş tercihleri, gerek evlilik ve diğer 
sosyal yaşantılar dikkate alındığında muhafazakâr 
düşünceye sahip bireylerin muhafazakâr eğilimle 
hareket ettikleri dikkat çekmektedir. Bu maka-
le; muhafazakârlığın Türk toplumu üzerindeki 
yansımaları ve bıraktığı etkiyi sistem kuramı 
temelinde kişilerarası ilişkiler bağlamında ele 
almaya çalışacaktır. 

Kişilerarası İletişim Kavramı

Multidisipliner bir alanı işgal eden kişilerarası 
iletişim; sosyal bilimlerde sosyoloji, psikoloji, 
sosyal psikoloji, iletişim gibi bilim dallarının 
inceleme alanı içerisinde yer almaktadır. Sosyoloji 
perspektifinden kişilerarası iletişim; sosyal kurallar, 
normlar, roller açısından ele alınırken, psikoloji 

perspektifinden ise, kişilerarası iletişimde bulunan 
kişilerin psikolojik özellikleri, sağlık durumları, 
bilişsel ve duygusal yapıları üzerine odaklanıldığı 
görülmektedir. İletişim perspektifinden önemli bir 
yer işgal eden kişilerarası iletişim, insan iletişimini 
kapsamakta, tüm özellikleri ile etkileşimde bulu-
nan insan zaman süreci içinde gelişen ve değişen 
ilişkileri ve bu ilişkilerin sonuçları açısından ele 
alınmaktadır (Gürüz ve Eğinli, 2011: 49). 

Kişilerarası iletişim, kişilerarası “Interpersonal” 
sözcüğü Latince kökenli bir sözcük olup “kişiler 
arasında” anlamına gelmekte, İngilizcede “betwe-
en persons” anlamında kullanılmaktadır. İletişim 
sözcüğü paylaşmak anlamına gelen Latince 
kökenli “commnicare” ve İngilizce “commu-
nication” sözcükleri ile ifade edilmektedir. Bu 
sözcüklere dayanarak ortaya çıkan kişilerarası 
iletişim “interpersonal communication” iki kişi 
arasında isteyerek/ istemeden gelişen ilişkilerin, 
kişisel olmayandan kişisel olana doğru hareket 
etmesi ile bir kişinin diğerini daha iyi tanımaya 
başladığı, işlevsel paylaşımların değişimi anlamına 
gelmektedir. Bu tanıma göre kişilerarası iletişim 
hem niyet edilerek hem de niyet edilmeden de 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır (Gürüz ve Eğinli, 
2011: 49-50). Buna rağmen niyet kavramı önemli 
ve belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişilerarası iletişim yalın olarak, en az iki kişi 
arasında anlamları paylaşma süreci olarak ta-
nımlanmaktadır. Journal of Communication 
dergisinde insan iletişiminin 15 farklı tanımı 
bulunmaktadır. Bu tanımlardan biri de; kişi-
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lerarası iletişim, bireyler ya da küçük gruplar 
arasında, karşılıklı güvene dayanan ve ilişkiler 
ağı oluşturan, bilgi ve duyguların paylaşılmasını 
amaçlayan, genellikle çift yönlü, sözlü ve sözsüz 
etkileşim süreci şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Kişilerarası iletişim, iki ya da daha fazla kişi ile 
sözlü ya da sözsüz, simgesel etkileşim olarak 
tanımlandığında, simgesel ortamdaki nesnelere, 
yerlere, kişilere anlam verilmesidir. Bu durumda 
yorumda bulunmak ise; duyguları, düşünceleri, 
anıları iletmek için simgesel anlamı bilmeyi 
gerektirir (Gürüz ve Eğinli, 2011: 50).

Kişilerarası iletişim, iki ya da daha fazla kişi 
arasında gerçekleşen, kimsenin aracılık etmediği, 
kişilerarası ilişkilerin doğası gereği, karşılıklı 
olarak ilgi, samimiyet, açıklığın vurgulandığı, bir 
iletişim biçimidir. Bu noktada kişilerarası iletişim, 
insanlar arası iletişim “human communication” 
anlamında da kullanılmaktadır. Kişilerarası ile-
tişim, her çevre içerisinde formal ya da informal 
biçimde kendiliğinden, doğal olarak, planlanmamış, 
serbest biçimde organize edilmiş, birçok zaman 
dilbilimsel temele dayanmayan biçimde gerçekle-
şen iletişimdir. Katz (1964) kişilerarası iletişimi, 
“en yalın anlamı ile etkileşimin bir başka adıdır” 
biçiminde tanımlamaktadır. İki ya da daha çok 
kişinin birbirinin sözel ya da sözsüz etkilerini 
karşılıklı göz önünde bulundurdukları, karşılıklı 
veri işleme süreci ortaya çıktığında ise ilişkinin 
biçimlendiği ve bu başlayan, gelişen, büyüyen 
ilişkinin kişilerarası ilişki olarak tanımlandığı 
dikkat çekmektedir  (Gürüz ve Eğinli, 2011: 51). 

Sistem kuramı bağlamında insan ilişkileri, toplumun 
değerlerinden ve beklentilerinden de etkilenir ve 
buna göre şekillenir. Zaman içinde bu değer ve 
beklentiler değişebileceği için ilişkiler de zaman 
içinde farklılıklar gösterebilir. Dolayısıyla sosyal 
psikologlar da bireyci ve kolektif değerlerin 
üzerinde hassasiyetle durmakta ve analizlerini 
buna göre yapmaktadırlar (Yavuzer, 2012: 76).

Literatürde konu ile ilgili yayınlarda; sosyal 
iletişim, sosyal etkileşim ve kişilerarası iletişim 
terimlerinin birbiri ile eş anlamlı olarak kulla-
nıldığı görülmektedir. Kaynak ve alıcı arasında 
gerçekleşen tüm algılamaların iletişim olduğu, 
hem kaynak hem de alıcı bir organizma ise, bu 
iletişim şekline “sosyal iletişim” adı verildiği 
açıklanmaktadır. Sosyal iletişimde; kaynak ve alıcı 
arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması 
ise hiçte şart görülmemektedir. Kaynak ve alıcı 
arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması 
şartının aranması durumunda ise, bu iletişim 
şekline “sosyal etkileşim” adı verilmektedir. 
Bunun yanında iletişime taraf olan kişilerin 
geçmiş yaşantıları, yargıları ve tutumları, iletişim 
anındaki psikolojik özellikleri ne kadar birbirine 
benzer ise mesajları anlamlandırmaları o kadar 
yüksek olmaktadır (Gürüz ve Eğinli, 2011: 52). 
Ayrıca kişilerarası ilişkilerle ilgili yargılar ise 
bize ilişkilerin pozitif ya da negatif fonksiyonları 
hangi güçte sağladığı hakkında fikir vermektedir.

Diğer taraftan ilişkiler yalnızlık duygusunu 
azaltmaya da yardım eder (Yavuzer, 2012: 77).
Kişilerarası ilişkiler, birbirine bağlı olan kişiler 
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arasındaki ilişkidir. Böyle bir ilişkide birinin 
davranışının öteki üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. Kişisel olmayan ilişkilerde ise, bireyin 
sosyal veya kültürel rolü, etkileşimi yönlendirir 
ve kişiyi özel olarak etkileşime nasıl girileceğini 
belirleyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. 
Esasında bu durum bir bakıma sosyal verinin 
öneminden ziyade psikolojik verinin önemine 
işaret eder. En azından Batı kültürlerindehâkim 
olan anlayış budur. Doğu kültürlerinin önemli 
bir kısmında grup üyeliği, bireysel özelliklerin 
önüne geçmekte ve daha önemli bir konuma 
tekabül etmektedir. (Yavuzer, 2012: 76).  

Kişilerarası İletişimde Muhafazakâr Eğilimler

Türkiye’de yapılan birçok araştırma; muhafazakârlık 
ve dindarlık arasındaki organik ilişkiye dikkat 
çekmektedir. Ortaya çıkan tabloda örneğin, 1999 
ve 2006 (Çarkoğlu, Toprak, 2006) yıllarında ya-
yımlanan ankete dayalı iki çalışmanın sonuçlarına 
göre; farklı olana mesafeli bakış açısı özellikle 
kendisini dindar olarak tanımlayanlar arasında 
oldukça belirgindir (Toprak, 2009a: 14). Bu 
belirgin farklılık kişiler arası iletişimi de etkile-
mekte, kişilerin iletişim kuracağı kişileri tercih 
etme noktasında kendine yakın gördüğü bireylere 
yönelmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda; 
Kürt, Alevi, gayrimüslim, yabancı, eşcinsel vb. 
kimlikler “öteki” olarak en istenmeyen komşular 
arasında yer alırken eş, arkadaş, komşu, ticari 
ortaklık, alışveriş edilen bakkal, evin kime kiraya 
verileceği, kimin evinde kirada oturulacağı gibi 
tercihlerde karşı tarafın dindar olması dikkate 

alınmaktadır. Dindarlık arttıkça lise çağındaki 
kızların erkeklerle aynı sınıfta eğitim almaları, 
birbirini tanımayan kadın ve erkeklerin şehir-
lerarası otobüslerde yan yana oturmaları gibi 
konularda muhafazakâr tutumların etkili olduğu 
görülmektedir (Toprak, 2009a: 14). 

Muhafazakâr bireylerin sosyal yapı olarak bir 
arada durma eğilimlerinin olduğu da söylenebilir. 
Örneğin İstanbul gibi metropollerde semtlerin 
muhafazakâr veya daha seküler  dünya görüşü 
benimseyenler şeklinde ayrıştığı algısı hızla 
yaygınlaşmaktadır. Mesela;  Üsküdar ilçesinin 
daha muhafazakâr olduğu, buna karşın Nişantaşı 
semti veya Kadıköy’ün muhafazakâr eğilimlere 
uzak olduğu şeklindeki toplumsal algı da dikkat 
çekmektedir. Bireylerin yaşayacağı semt ve ma-
halleleri orada yaşayan insanların muhafazakâr 
tutumlarına göre belirlenmektedir. Doğal olarak 
muhafazakar hayat tarzları, yaşayış biçimleri ve 
tutumları da kişilerin iletişim kuracağı bireyleri 
tercih ederken etkili olduğunu görmekteyiz. 
Sonuçta ikna kuramlarının da altına çizdiği gibi; 
kişiler kendilerine benzeyen kişilere sempati 
duymaktadırlar.

Popüler anlamda muhafazakâr dünya görüşüne 
sahip bireylerin özellikle eğlence mekânları 
bağlamında sorun yaşadıkları da bilinmektedir. 
Muhafazakâr görüşe sahip olup eğlence mer-
kezlerinde var olmak isteyen ancak lüks eğlence 
mekânlarının olduğu bölgelere sahip oldukları 
dünya görüşü nedeniyle giremeyen veya girdiği 
takdirde kendini rahat hissetmeyen bireylerin 
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doğal olarak kendileri gibi olan ve düşünen 
yerlere ihtiyaç duymaları kuracakları sosyal 
ilişkilerde türdeşliğe önem verdiklerinin kanıtı 
sayılabilmektedir. Muhafazakâr dünya görüşü 
olan bir kişinin bu konudaki ifadelerinin önemli 
olduğu düşünülmektedir: “Kuruçeşme, Ortaköy, 
Bebek hattı bizim giremediğimiz bir getto gibiydi. 
Muhafazakâr insanların alışkanlıklarını sürdürerek 
sosyalleşeceği ve bu sırada iyi servis alıp, güzel 
yemek yiyebileceği alkolsüz bir mekân yoktu. 
Oysa Reina’daki manzarayla o kalitede yemek 
muhafazakârların da hakkı”1şeklindeki söylem 
dikkat çekicidir.

Muhafazakâr tutum benimseyen kişilerin herhangi 
bir şekilde sözel veya tutum bağlamında iletişim 
kurarken muhafazakâr tutumları önemsedikleri 
söylenebilir. Toprak’ın “Türkiye’de Farklı Olmak” 
adlı çalışmasında belirttiğine göre, minibüs ve 
otobüslerde başı açık kadınlara yer verilmedi-
ği, araçta başı açık yaşlı kadınlar varken bile 
erkeklerin başı kapalı genç kızlara yer vermeyi 
tercih ettikleri ve bu durumu Anadolu’nun birçok 
şehrinde gördüklerini belirtmektedir (Toprak, 
2009a: 21). Toprak’ın ifade ettiği duruma tam 
katılmamakla beraber, muhafazakâr tutum içinde 
olanların birbirleriyle tercihen iletişim kurmak 
istedikleri kabul edilebilir. Muhafazakâr karşı 
cinsler arasında dini ve ahlaki kaygılar nedeniy-
le kolay iletişim kurulamasa da özellikle aynı 
cinsler arasında çok daha rahat ve kolay iletişim 

1 http://www.haberturk.com/yasam/haber/863812-
muhafazakâr-burjuvazinin-reinasi/28-09-2014.

kurulduğu düşünülmektedir. Toprak’ın görüşüne 
katılmadığımız nokta ise, bir genelleme yaparak 
yaşlı ve başı açık bayanlara yer vermeme eylemi-
nin tüm muhafazakâr düşünceye sahip kişilerin 
özelliği gibi yansıtılıyor olmasıdır.  

Diğer taraftan Akşit ve arkadaşlarının belirttiğine 
göre; muhafazakâr eğilimleri olanlar uyuşturucu 
madde kullananlar, çok içki içenler, eşcinseller, 
AİDS hastası olanlar, dinsizler, aşırı solcular, aşırı 
dindarlar gibi dışlanan veya aşırılıklar taşıyan 
kişilerle birlikte yaşamak, komşuluk yapmak 
istemedikleri şeklindedir  (Akşit ve ark. 2012:508). 

Düzenlenen sosyal etkinliklerde kalabalıklar 
eşleşirken herkesin tercih olarak kendine yakın 
gördüğü bireylere yaklaşma eğilimi, dindarın 
dindarla, dindar olarak görülmeyenin de kendine 
yakın gördüğü kişilerle iletişim kurma çabası 
kişilerarası iletişime daha kolay geçileceği dü-
şüncesini de oluşturabilmektedir. 

Muhafazakâr düşüncenin cemaat yapısına yaptığı 
vurgu cemaat grubu içindeki iletişim faktörünü 
de açık ve canlı tutmaktadır. Türk muhafazakâr 
toplumunun da dini eğilimleri dikkate alındığında 
ve İslam dininin cemaat vurgusu, kişilerarası iliş-
kilere verdiği önemi göstermektedir. Cemaatlerin 
türdeş yapılar olması cemaatler içindeki kişilera-
rası ilişkinin daha rahat kurulmasını sağlayan bir 
zemin oluşturmaktadır. Bu noktada; Ebu Hureyre 
(ra)den naklen rivayet edilen bir hadis konunun 
anlaşılması açısından dikkat çekmektedir: “İki kişi 
bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. 
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Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Cemaat olmanız 
gerekir. Muhakkak ki, Allah’ın (yardım) eli cema-
atle beraberdir. Allah,  ümmetimi ancak hidayet 
üzere cem eder, toplar. Bilin ki, cemaatten uzak 
duran her kişi ateşe düşer” Kenzül Ummal.c.1. 
Hn.1025 (risaleforum.com). Hadisten de anla-
şılacağı üzere muhafazakâr ve dinsel eğilimleri 
olan bireylerin kişilerarası ilişkiler kurma işlevini 
adeta ibadet olarak görme eğilimi taşıdıkları 
vurgulanmaktadır. Aynı görüş ve eyleme sahip 
kişilerin bir araya gelerek cemaat oluşturmaları 
ve bu yapının ise birbirleri ile daha rahat iletişim 
kurdukları düşünülebilir. Bu gibi yapıların içinde 
cemaatin düşünüş ve işleyişine aykırı kişilerin 
bulunması uzun vadede cemaat mensuplarını da 
rahatsız edeceği ve onları dışlayacağı düşünülebilir. 

Bu bağlamda Bahattin Akşit ve arkadaşlarının 
yaptığı bir araştırmada, %60 oranında bir çoğun-
luğun beraber ibadet yapmayı daha değerli gör-
dükleri ortaya çıkmıştır (Akşit ve ark. 2012:502). 
Bu sonuca göre muhafazakâr düşünceye sahip 
olanların kişilerarası iletişim kurmaya daha 
yatkın olabilecekleri görüşü ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü beraber ibadet yapma eğilimi bir arada 
olmayı, konuşmayı, birbirinden haberdar olmayı 
gerektirmektedir. 

Yine Akşit ve arkadaşlarının belirttiğine göre, 
kişilerin çoğunluğu iş ilişkilerinde dindar olduk-
larını bildikleri kişilere daha çok güvendikleri, bir 
cemaate üye olmanın ise insanların iş ilişkilerini 
olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır (Akşit 
ve ark. 2012:504).

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Yılmaz 
yönetiminde ve Açık Toplum Vakfı2 ile 2012 tari-
hinde yaptıkları “Türkiye’de muhafazakârlık aile, 
cinsellik ve din” konulu çalışması, muhafazakâr 
bireylerin kişilerarası ilişki kurmadaki tercihle-
rini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu 
çalışmada deneklere sorulan “Dostlarınızı ve 
arkadaşlarınızı seçerken dini inançlarını dikkate 
alır mısınız?” sorusuna 2006 yılında  %68,5 
oranında evet diye cevap verilirken bu oran 
2012 yılında %70,1 olmuştur. Yine bu çalışmada 
deneklere sorulan “Evleneceğiniz kişiyi seçerken 
dini inançlarını dikkate alır mısınız?” sorusuna 
da 2006 yılında, % 80,3 evet cevabı verilirken 
bu oran 2012 yılında % 81,2’ye çıkmıştır. 

Çalışmadanda anlaşılacağı üzere kişilerarası 
ilişki kurma eyleminde kişilerin kendi düşünce 
ve görüşlerine yakın olan kişileri tercih ettiği or-
taya çıkmaktadır. Muhafazakâr düşünceye sahip 
bireylerin arkadaş seçimi muhafazakâr eğilime 
veya muhafazakâr düşünceye sahip kişilerden 
olması kişilerarası ilişkilerde muhafazakârlığın 
önemli olduğu sonucunu doğurmaktadır. Yine 
bahsi geçen araştırmaya göre, kişilerarası iletişim 
süreci olarak sayılabilecek evlilik eyleminde, 
muhafazakâr bireylerin tercih edeceği kişide 
muhafazakâr-dini eğilimler aradığı sonucu da 
muhafazakâr bireylerde kişilerarası iletişim nok-
tasında dini eğilimlerin kimlikleri belirleyiciliği 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

2 http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/27-08-2014 
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2007 yılında yapılan bir araştırmaya3 göre Türkiye’deki 
üniversite son sınıf öğrencileri arasında erkekler 
için, evlenilecek eşte aranacak kriterler arasında 
aynı dünya görüşünü paylaşıyor olması % 64,7 
oranında iken kızlar için daha yüksek bir oranla 
“benimle aynı dünya görüsünü paylaşıyor olması” 
%74,8 olarak çıkmıştır.

Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere; evlilik gibi 
temel bir konuda büyük bir oranı kişilerarası 
ilişki süreci olan bir yapıda, aynı dünya görüşünü 
paylaşıyor olmak büyük bir paya sahiptir. Yine 
aynı araştırmada üniversite öğrencileri arasında 
gerçekleştirilmiş bir başka araştırmada katılımcılara 
“Evleneceğiniz şahsın sizinle aynı dinden olması 
önemli midir?” diye sorulmuştur.Alınan cevaplara 
göre eşlerin aynı dinden olması önemlidir diyen 
erkekler  % 68,8 iken; kız öğrencilerde bu oran 
% 70,6’dır. Görüldüğü üzereerkek öğrencilere 
göre çok az bir farkla kızlar din faktörünü daha 
önemli görmektedir. 

AydınAdnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünden Prof. Dr. Kayhan Delibaş ve Araştırma 
Görevlisi Serdar Ünal,  İzmir ve Konya’da ken-
disinicumhuriyetçi-laik, ortada ve muhafazakâr-
dindar olarak tanımlayan kesimlere yönelik yap-
tıkları bilimsel araştırmayı, “Türkiye’de Seküler 
ve Dini Hayat Tarzlarına Dayalı Toplumsal 

3 Nesrin Türkarslan, Semra Yurtkuran, Üniversite 
Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğin Kuruluşuna 
İlişkin Görüş veDüşünceleri, T.C. Başbakanlık 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
Yay., Ankara, 2007,, s.87,88

ve Siyasal Kutuplaşmalar” adıyla 7. Ulusal 
Sosyoloji Kongresi’nde sunmuşlardı. Bu araş-
tırmada kişiler arası tercihler ile ilgili kendisini 
cumhuriyetçi-laik, ortada ve muhafazakâr-dindar 
olarak tanımlayan kişilere, birbirleri hakkında ne 
düşündükleri, hayat tarzına müdahale endişesi ve 
birbirleriyle ilişkileri hakkında sorular sorulmuştu. 
Araştırmada; cumhuriyetçi-laik kesimin % 77,8’i 
dindar biriyle evlenmek istemediğini, çocuğunun 
da evlenmesini kabul edemeyeceğini söylemesi 
dikkat çekicidir. Muhafazakâr-dindar kesimde 
ise, bu oran daha çok yükselmekte“Dindar 
olmayan biriyle evlenebilirim veya çocuğumun 
evlenmesini kabul ederim”seçeneğine % 91,7 ile 
“hayır”demesi önemli bir veri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.4

Bu bağlamda; kişilerarası ilişkilerde bireylerin 
farklılıktan ziyade aynı düşünüş ve aynı eylem 
birlikteliğinin içinde olmasının belirleyici bir unsur 
olduğu görülmektedir. Bireylerin farklı konularda 
farklı düşüncelere sahip olması ortak alanın daral-
ması anlamına geleceğinden kişiler birçok konuda 
sınırlı eylem içinde olabilirler.  Örneğin eğlence 
konularında farklı görüşleri olan bireylerin aynı 
ortamda eğlenmeleri oldukça zordur. Muhafazakâr 
düşünceye sahip bir birey ile, seküler dünya 
görüşü ağır basan bireyin kurdukları kişilerarası 
ilişki neticesinde içkili bir ortamda eğlenmeleri 
muhafazakâr birey açısından oldukça zor olabilir. 
Nitekim bu durum muhafazakâr bireylerin farklı 

4 ht tp: / /www.haber10.com/haber/514318/#.
U6WR0_l_trc/21-06-2014 
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tercihlere yönelmelerini adeta zorunlu kılmıştır. 
Nitekim Huqqa, boğazın incisi olarak tabir edilen 
Türkiye’nin en lüks eğlence mekânları Sortie ve 
Reina gece kulüplerinin hemen yanına boğaza 
sıfır alkolsüz gece kulübü olarak kurulmuştur. 
Muhafazakâr kesimin bu ihtiyacını karşılamak 
üzere konumlandırılan ve bir marka olan alkolsüz 
gece kulübü Huqqa, özellikle muhafazakâr kesi-
min büyük ilgisi ile karşılanmıştır. Huqqa gece 
kulübü ve restoranın içinde aynı zamanda Mescit 
de bulunuyor. Hedef kitlesinin ihtiyaçlarına göre 
design edilen mescit içinde ferace, eşarplar ve 
teşbihler de hazır bir şekilde yer alan Huqqa’da; 
gece kulübü ve restorant menüsünde alkolsüz içki 
dışında keyif verecek alkolsüz kokteyl seçenekleri 
müşterilerine sunulmaktadır. Modaya uygun bir 
şekilde muhafazakâr gençler tarafından en çok 
tercih edilen alkolsüz kokteyl majito da Huqqa’nın 
bir markası olmuştur. 5

Muhafazakâr formata göre düzenlenen yeni eğlence 
konsepti bireylerin birbirlerine yabancılık hisleri 
ile yaklaştığı ve ötekileştirildiği bir yer olmanın 
dışında kendi gibi düşünen bireylerle eğlendiği 
ve iletişime geçtiği bir mekân olmaktadır. Bu 
durum kişilerarası iletişim sürecinde, ortak pay-
daların gerekliliği üzerine şekillenmektedir. Bu 
noktada muhafazakâr bireylerin hem eğlence 
mekânlarında hem de bu mekânlarda arkadaşlık 

5 http://www.hanimlarindunyasi.com/huqqa-
bogazda-muhafazakârlara-ozel-alkolsuz-gece-
kulubu/28-09-2014 

kuracağı kişilerde muhafazakâr eğilimli bireyleri 
tercih ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda mesela; “37 yaşındaki Türkan Kanbur, 
son dönemin moda eğlencesi karaoke kafelere 
rahat gidemeyince, Coca-Cola, İTO ve TOBB 
ortaklığında hayata geçirilen ‘Fikrim Artık İşim 
Programına’na ‘Alkolsüz Karaoke Kafe’ projesiyle 
başvuru yapmıştır. 250 kadının projesi arasında 
kazanan 2 iş fikrinden biri olmayı başaran Kanbur, 
aldığı 50 bin liralık hibeyle ‘Cafe Detone’ adıyla 
alkolsüz karaoke kafesini İstanbul Ümraniye’de 
açmıştır. Kambur, ailelere ve kadınlara karaoke 
kına geceleri de dâhil pek çok etkinlik yapmayı 
hedeflemiştir. Cafe Detone ailelerin ve kadınların 
rahat vakit geçirebilecekleri bir mekân olarak 
tasarlanmıştır. Türkan Kanbur, ‘gün’ buluşmaları, 
doğum günü ve mezuniyet kutlamaları gibi ka-
dınlara özel ya da aile toplantılarıyla da karaoke 
eğlencesini, Cafe Detone’de gerçekleştiriyor. Cafe 
Detone’de her gün karaoke seansı var, ayrıca özel 
organizasyonlar sırasında kadınlar ve aileler, Türkan 
Kanbur’un hazırladığı özel menüler ve karaoke 
eğlencesi ile nezih ve rahat bir ortamda keyifli 
vakit geçirebiliyorlar. Kanbur, “Özellikle kadınlar 
için rahatça vakit geçirebilecekleri bir eğlence 
mekânı eksikliği vardı. Müzik, günlük hayattaki 
stresi atabilmek için çok önemli. Farklı ilçelerde 
de karaoke kafeler açmak ve daha fazla kadına 
ulaşmak istediğini ifade etmiştir.”6 Günümüzde 
farklılıkların daha net bir şekilde ortaya çıktığı ve 

6 http://barmagazin.com/haber.
asp?haberID=11815/28-09-2014
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ötekileştirme gibi bir sürecin yaşandığı ortamlarda 
bireyler kendi tercihlerine yakın kişilerle ile yine 
tercihlerine yakın ortamlarda bir araya gelmeyi 
tercih etmektedirler. 

Muhafazakâr eğlence merkezi olarak kabul edilen 
ve Kuruçeşme’de açılan Huqqa’da eğlenen bir 
bayana sorulan: “Burası sizin için ne anlama 
geliyor?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Siz 
istediğiniz zaman Kuruçeşme’de istediğiniz yere 
gidebilirsiniz ama ben hiçbir yere gidemem. 
Başörtülü olduğum için kendimi rahat hissede-
mem, alkol mevzusu yüzünden zaten birçok yere 
giremem. Gittiğim yerlerde bana benzemeyen 
insanlar fazla olmaz. Oysa burası birleştiriyor; 
birbirinden farklı yaşayan insanların birbiri-
ni gördüğü, toplumsal olarak karşılaştığı bir 
yer”7şeklindeki cevabı konumuz açısından da 
oldukça dikkate değer.

Anlaşılacağı üzere muhafazakâr düşünceye sahip 
bireyler; gerek kişilerarası ilişkilerde gerekse 
sosyal mecrada kendileri gibi düşünen veya 
kendilerine saygı duyan bireylerle ilişki kurmayı 
tercih etmektedirler. Arkadaşlık, evlilik veya eğ-
lence gibi kişisel tercih gerektiren yönelmelerde 
muhafazakâr eğilimler önem kazanmaktadır. Bu 
noktada örneğin başı kapalı bir bayanla başı açık 
bir bayanın arkadaşlık yaptığı çok olağan bir durum 
iken bu noktada belirleyici olan unsur, kişilerden 
herhangi birinin diğerinin görüş ve düşüncesine 
muhalif olmadığı, baskı ve tahakküm kurmadığı 

7 http://www.haberturk.com/yasam/haber/863812-
muhafazakâr-burjuvazinin-reinasi/28-09-2014

ortak bir zeminde buluşmalarıdır. Böylece, asgari 
düzeyde kurdukları ortak değer anlayışı, kişilerin 
sağlıklı tutum geliştirme ve sosyal bağlamda 
iletişim kurma becerilerini de geliştirmektedir.

İslam Dünyası ve Türk Toplumunda  
Muhafazakârlık

Durkheim’in din ile toplumsal bütünleşmenin yan 
yana var olduklarını ileri sürmesinden ve dinde 
gevşemenin toplumdaki dayanışma bağlarını da 
çözerek anomiye yol açtığını işaret etmesinden 
sonra sosyoloji literatüründe din,  hemen hemen 
herkesçe bir istikrar faktörü olarak değerlendirile 
gelmektedir. Bunedenle; toplumsal değişmeye 
set çeken etkin bir güç olarak konumlandırılan 
din; diğer taraftan dünyevi düzenin anlam yok-
sunluğunu giderecek bir unsur olarak toplumsal 
gerçekliği kutsallaştırılmış bir düzene dönüştüren 
bir model olarak da kavramsallaştırılmaktadır 
(Vergin, 2000: 43). 

Tarihsel süreç içerisinde ele aldığımızda; herke-
sin birbirini tanıdığı, yüz yüze ilişkiler kanalıyla 
toplumsal normların oluştuğu, her bireyin yaşa-
mının başkalarının gözü önünde ve başkalarının 
denetimine tabi olduğu, din ve geleneklerin 
bireyin yaşamını büyük ölçüde yönlendirdiği 
modern-öncesi toplumlardan modern topluma 
geçiş, bireye geniş bir özgürlük alanı tanımış, 
bireysel yaşamlar görünür olmaktan çıkarak 
bireybaşkalarının baskılarınamaruz kalmadan 
kendi yaşam alanını ve tercihlerini saptayabilir 
olmuştur. Kuşkusuz modern toplum, bireyler 
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açısından tüm baskılardan arındırılmış toplum 
değildir. Geleneksel toplumlardan modern top-
luma geçiş beraberinde farklı tür baskıları da 
getirmiştir. “Normal insan” tanımı kapitalizmin 
rekabet ilkesi ve iş disiplinine göre belirlenmiş, 
okullarda, işyerlerinde, hapishanelerde, akıl 
hastanelerinde birey bu disipline uyum sağlamak 
üzere yönlendirilmiş, cinsellik metalaştırılmış, 
kadın ve erkek rolleri kapitalist düzene göre 
yeniden formatlanarak şekillendirilmiş ve insan 
bedeni kapitalizmin iç mantığına tabi kılınmıştır 
(Toprak, 2009a: 11-12).

Diğer taraftan geleneksel toplumun bireysel mut-
luluk pahasına tümüyle baskı üzerine kurulmuş 
olduğu da söylenemez. Geleneksel toplum;her ne 
kadar bireyin yaşamını gözaltında tutmaktaysa da 
aynı zamanda ona sıcak ilişkilerin, komşuluğun, 
dayanışmanın, yardımın, misafirperverliğin hâkim 
olduğu bir ortam hazırlamaktadır. Ayrıca, geniş 
ailelerin korunması ve kollanmasını sağlayarak 
güvenilir bir yaşam sunmaktadır. Birey kendi 
ahlak anlayışını, geleneklere ya da dine dayan-
dırabileceği gibi, sekülerbir etik öğretisine de 
dayandırabilmektedir (Toprak, 2009a: 12).

Diğer taraftan dinin bizatihi kendi başına değişimi 
engellediği ve toplumsal sürekliliği sağlayan bir 
güç olarak etkileme yaptığı görüşü sosyolojide 
hâkimiyetini korumasına rağmen, son zamanlarda 
din olgusunu inceleyen araştırmacılar başka bakış 
açıları da geliştirmişlerdir. Din olgusunu, özellikle 
Üçüncü Dünya adı altında kodlanan toplumlarda 
filizlenen dinsel akımların arz ettikleri çeşitliliğe 

rağmen, din fikri etrafında örgütlenen hareketlerin 
çoğunun mücadeleci bir öze sahip olduğunu da 
kabul etmeye başlamışlardır. Aynı araştırmacılar 
dinin toplumsal çatışmadan kaynaklandığı gibi 
çatışmaya da kaynak teşkil ettiğini söylemişlerdir. 
Bu nedenledir ki artık dinsel hareketlerin pek 
çoğunun değişime yönelik olduğu, hatta devrim 
potansiyeli taşıdığı ileri sürülmektedir  (Vergin, 
2000: 44).  

Bu çerçevede; İslamiyet yalnız bir din olarak de-
ğil, bir sosyal kimlik aracı olarakta çalışmaktadır. 
Bir toplum normu düzenleyicisi olarak işlediği 
derecede kişiliğin oluşumunda önemli rol oynar, 
Batı’ya nispetle birçok ilave katlarda ek ideolojik 
fonksiyonlar görür. Türk toplumsal yapısında din, 
toplumun genel hatlarını tamamlayıcı, normatif 
bir biçimde talimat ve yön verici, ideolojik ve 
kültürel anlamları topluma mal edici, kişinin 
korunmasını sağlayıcı ve ikincil grupların yok-
luğunda toplumsal barışı sağlayıcı fonksiyonları 
üstlenmiş görünmektedir (Sülün, 2005: 16). 

Din; bireyleri, grupları,toplumsal hayatı ve 
sosyal ilişkileri doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilemektedir. Ancak, dinin ne olduğu, nasıl 
anlaşılması ve yaşanması gerektiği konusundaki 
çokseslilik ve çeşitliliğin, dinin insanların toplum-
sal davranışlarını ne derece ve nasıl etkilediğini, 
din hakkında yaşanan kavgaların, gerilim ve 
çatışmaların anlaşılması oldukça karmaşık bir 
sistem içerisinde ilerlemektedir. Toplumumuzun 
farklı kesimlerinin dine farklı yaklaşımları ve 
farklı pratikleri benimsemesi; sosyal, siyasal ve 
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ekonomik fay hatları ile ilişkili bir şekilde algı-
lanmaktadır. Diğer taraftan, dinin yorumlanması 
ve uygulanması konusundaki tutumların sosyal ve 
siyasal gerilimler doğurduğu gözlemlenmektedir. 
Din olgusu, Türkiye’de sadece dindar olarak 
bilinen insanların değil toplumun tamamının 
meşgul olduğu bir konudur. Herkes kendini din 
karşısında bir şekilde konumlandırmıştır. Ancak 
bu konumlandırma sabit değil, farklı eksenler 
ve spektrumlar çerçevesinde akışkandır (Akşit 
ve ark. 2012: 11). Türk toplumunun düşünüş ve 
davranış kalıpları büyük ölçüde dine göre şekil-
lenmiştir. Tarihsel ve geleneksel olarak Kur’an 
öğretileri Türk toplumunu derinden etkilemiş, 
toplumsal kodlarına ve kültürel değerlerine şekil 
vermiştir. Adeta iliklerine kadar işlemiş yediği, 
içtiği, giydiği, çıkardığı, yaptığı-kaçındığı her 
şeyin özünde dini referanslardan faydalanılmıştır 
(Sülün, 2005: 18).

Sistem kuramı bağlamında olayların akışı ele 
alındığında; geleneksellikten modernliğe geçişlerde 
hem devamlılıkların hem de kopuşların söz konusu 
olduğu ortadadır. Bu süreçte meydana gelen çeliş-
kiler ve açmazlar; gündelik yaşam pratiklerinde, 
siyasal ve toplumsal gerilimlerde kutuplaşmaların 
iç içe geçmesi ve birbirlerini etkilemesiyle kaotik 
bir ortam oluşmuş ve bazen de melez çözümler 
bulunarak yaşam sürdürülmüştür. Bu noktada 
siyasal olarak sağ kanattaki “muhafazakâr” ve 
“dindar” olarak adlandırabileceğimiz kesimler, 
modern, laik ve çoğulcu demokratik bir toplumda 
yaşamayı, “laik” ve “dindar” olarak adlandırdığımız 

siyasal olarak sol kanatta yer alan kesimlerin de 
benzer şekilde muhafazakâr, dindar ve çoğulcu 
demokratik bir toplumda yaşamayı öğrenmek 
zorunda kaldıklarını anlama sürecine girdikleri 
gözlenmektedir  (Akşit ve ark. 2012: 13).

Böylece Türk toplumu geçirdiği tarihsel süreç 
sonucu; İslam’ı oldukça esnek bir değerler sis-
temine, bir gelenekler ve alışkanlıklar kümesine 
dönüştürmüş gözükmektedir. Halkın büyük ço-
ğunluğunun İslam’ı yaşama biçimi resmi İslam 
yorumundan bir hayli farklılaşmıştır. Çoğunluk 
bu esnek ve temelsiz yapıyı, ülkenin seküler 
bir mantığa dayanan kurumsal yapısı ile sıkıntı 
çekmeden eklemleyerek yaşamayı öğrenmiştir 
(Sülün, 2005: 20).

Türkiye’de yaşanmakta olan toplumsal değişim, 
farklı toplumsal kesimleri birlikte etkileyerek çok 
boyutlu bir süreci işaret etmektedir. Kentlerde 
doğmuş ve büyümüş, eğitimli, kentin sosyal, 
kültürel ve ekonomik yaşantısında belirleyici etkisi 
olan yeni grupların, kentsel kültürle yoğrulmuş 
başka türlü dinsellikleri, kentsel ortamda inşa 
edilmiş yeni gelenekleri yaşamaya başladıkları 
açıktır. Bu insanlar dini anne ve babaları gibi 
yaşamamaktadırlar. Öte yandan modernleşme 
teorilerinde varsayıldığı gibi, kentleşmeyle birlikte 
dinsellikte bir azalmada yaşanmamıştır. Örneğin 
modernleşme ve laikleşme çabalarına rağmen 
İslami değerlerin varlığını sürdürdüğü, laikleşme 
ve batılılaşmanın, dinin yerine getirdiği metafizik 
işlevin yerini alamadığı söylenmektedir (Akşit 
ve ark. 2012: 40). 
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Bu süreçte, Türk toplumunun din algısında da 
önemli kırılmalar meydana gelmiştir. Artık Kur’an, 
toplumun özellikle üst kesimi açısından, insan 
hayatında temel belirleyici olan güçlü-kuvvetli, 
nüfuzlu bir baba değil, adeta saygıyla eli öpülecek 
bir pir-i fani  (Sülün, 2005: 21) olarak konum-
landırılmıştır. Türkiye’de yakın geçmişe kadar 
özelikle alt gelir gruplarının ve kırsal kesimin 
dinin etkisi altında kaldığı, dinsel düşüncenin, 
geleneksel kültürü yaşatan kesimlerin yaşamında 
belirleyici olduğu anlayışı hâkimdi. Fakat köyden 
kente göçle birlikte kentlerin toplumsal profi-
linin değişmesi ve özellikle 1980’lerden sonra 
Anadolu Kaplanları da denen taşradaki girişim-
lerin küresel ekonomik süreçlere eklemlenerek 
güçlenmeleriyle birlikte, bugünün Türkiye’sinin 
resmi oldukça değişmiş ve farklılaşmıştır. (Akşit 
ve ark. 2012: 45).

1970’lerden itibaren İslami kesim, Türkiye’de 
hem ekonomik hem de siyasal anlamda oldukça 
güçlenmiştir. 1990’lardan beri neoliberal politikaları 
takip eden Türkiye’de yeni sınıfsal hareketlenme-
ler yaşanmış, hem dindar hem de laik kesimden 
yeni bir burjuva sınıfı yükselmiştir. Yeni oluşan 
bu sınıf, İslami değer ve pratiklerin kamuoyunda 
çok daha görünür ve çatışmalı olduğu bir ortam 
yaratılmasına vesile olmuştur. Türkiye’de iktidara 
gelen bu kesimin, küreselleşmenin doğurduğu 
yeni ekonomik ve politik yapılara uyum sağlamak 
için ortaya çıktığı öne sürülmektedir. AK Parti ise 
İslam’ın günün gereklerine bağlı olarak devlet ve 
siyasetle farklı ilişki biçimleri kurması gerektiği-

niiddia etmektedir. Buna göre, AK Parti din ve 
siyaset arasında kesin bir ayırım öngörmekte ve 
böylelikle daha önceki İslami partilerin toplumda 
yarattığı imajı büyük ölçüde değiştirmektedir 
(Akşit ve ark. 2012: 54).

Türkiye’de din üzerine yapılmış ilk alan çalış-
masını 1969 yılında İzmir Sümerbank Dokuma 
Fabrikası’nda 173 işçinin katılımıyla Şerif Mardin 
yapmıştı. Mardin, ideolojiyi inanç, düşünce ve 
davranışlarda tutarlılık ekseninde tanımlamış ve 
bu tanımdan yola çıkarak dinsel inançlarla diğer 
inanç ve davranışlar arasında uyum olup olmadığını 
saptamaya çalışmıştı. Araştırma sonuçlarına göre; 
katılımcıların %40’a yakını “Müslüman” kimli-
ğini ilk kimlik olarak benimsediğini belirtmiştir. 
Müslüman kimliğini benimseyenler aile ilişkileri 
gibi birincil ilişkilere çok önem verdiklerini söy-
lemekte ve destekledikleri politikacıların dindar 
olmasını istemekteydiler (Akşit ve ark. 2012: 60). 

İzmir Büyükşehir sınırları içinde yaşayan 20 
yaş üstündeki 1100 kişiye uygulanan bir başka 
araştırmaya (1993) göre: “Kur’an-ı Kerim’in 
Allah’ın kelamı olup tamamının gerçek olduğuna 
ve tek bir harfi bile değişmeden günümüze kadar 
ulaştığına inanıyor musunuz?” sorusuna % 80,6 
oranında “inanıyorum” cevabı verilmiştir. Kur’an-ı 
Kerim’de anlatılanların tümünün doğru olduğuna 
inananların oranı ise % 72,9’dur. Araştırmaya 
katılanların % 82,2’si de Kur’an’ın her çağda 
geçerli olduğuna ve bütün insanlara doğruyu 
gösterdiğine inanmaktadır. “Dinin gösterdiği 
gerçekler bilim ve felsefenin gösterdiklerinden 
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daha üstündür” ifadesine deneklerin % 63’ü ka-
tılmakta, % 19,1’i karasız kalmakta ve % 16,3’ü 
katılmamaktadır. “Kur’an’da insanın ihtiyaç 
duyduğu her konuda bilgi vardır” ifadesine ise 
% 71,7’si tamamen katılmaktadır. Bu araştırmada 
dikkate değer sonuçlardan bir de eğitim düzeyi 
artıkça sonuçların olumsuz anlamda değiştiğidir 
(Sülün, 2005: 21-22). 

İslam ve dinsellikle ilgili Çarkoğlu ve Toprak’ın 
1999 ve 2006 yıllarında yaptıkları alan araştırmala-
rına göre ise iki farklı zaman kesitinde Türkiye’de 
dinsellikte artış yaşanmıştır. Araştırmaya göre 
kendisini çok dindar olarak görenlerin oranı 
%6’dan %13’e; kendisini öncelikle Müslüman 
olarak niteleyenlerin oranı %36’dan %45’e yük-
selmiştir. Ancak bu araştırma bulgularına göre 
Türkiye’de laikliğin tehlike altında olduğu ve 
şeriat temelli bir dinsel rejimin kurulacağı gibi 
düşüncelerin halk arasında itibar görmediği de 
ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Tarhan Erdem’in 
yönetiminde 2003 Mayıs ayında ve 2007 Aralık 
ayında yapılan araştırmalarda, kendisini dindar 
olarak tanımlayanların geçen zaman içinde arttığı, 
ancak Türkiye’de şeriat özleminde herhangi bir 
artış gözlenmediği, örtünmenin yaş ilerledikçe 
arttığı, ancak 18-25 yaş arasındaki kentli gençler 
arasında azaldığı ortaya çıkmıştır. Erdem’in yaptığı 
bu araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de başını 
örten kadınların yüzdesi 4 yıl içerisinde %62,2’den 
%69,4’e çıkmış, türban takanların yüzdesi ise % 
3,5’ten % 16,2’ye yükselmiştir. Ancak Çarkoğlu 
ve Toprak’ın araştırmasında ise türban takanların 

oranının 1999-2006 arasında %15,7’den %11,4’e 
düştüğü görülmektedir. 

2003’teki araştırmaya göre, nüfusun %48’i ken-
disini tümüyle veya kısmen muhafazakâr olarak 
tanımlarken, %36’sı muhafazakâr olmadığını 
belirtmektedir. Diğer yandan 2007 yılında yapılan 
araştırmada toplumun % 52,8’i kendisini “dinin 
gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri”, 
% 34,1’i ise “dinin gereklerini pek yerine getir-
meyen inançlı biri” olarak tanımlamıştır (Akşit 
ve ark. 2012: 70-72). 

Akşit ve arkadaşlarının (2012) yaklaşık 1500 kişi 
ile 2011 yılında yaptıkları anket çalışmasında Türk 
toplumunun muhafazakâr eğilimleri hakkında 
niceliksel sonuçlara varılmıştır. Bu araştırma so-
nuçlarına göre görüşülen kişilerin % 60’a yakını 
oruç tutma ve dua etme ibadetlerini düzenli olarak 
yaparken, %32’si düzenli olarak namaz kılmakta, 
% 20’si düzenli olarak camiye gitmekte ve Kuran 
okumaktadır. Araştırmada kadınlar arasında “eşarp 
başörtüsü ya da yemeni takanların” oranı % 42 
ile yüksek çıkmıştır. Türban takanlar % 23’tür. 
Kadınların % 34’ü başını örtmediğini ifade 
etmiştir. Bu sonuçlar 1999 ve 2006’da yapılan 
araştırma ile karşılaştırıldığında, başörtüsü ile 
örtündüğünü söyleyenlerin oranı düşerken türban 
taktığını söyleyenlerin oranının yükseldiği tespit 
edilmiştir. Araştırmaya katılanların % 80’i dinin 
gereklerini yaptıklarında huzur duyduklarını, 
bu gerekleri yapmanın Allah’a karşı bir borç 
olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Alışveriş 
merkezlerinde mescit olmasını isteyenlerin oranı 
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ise % 64’tür. Yine bu araştırmaya göre ramazan 
ayında açık yerlerde yemek yenmesini yanlış 
bulanların oranı %60’tır. Katılımcıların % 85’i 
kadınların evlenmeden çocuk sahibi olmasın karşı 
çıkmaktadır. Kürtaja ise karşı olanların oranı % 
67’dir (Akşit ve ark. 2012: 498-512).

Türkiye Değerler Atlası 2012 araştırmasının 
sonuçlarına göre ise muhafazakâr bir parti olan 
AK Parti’nin 2002-2012 yılları arasındaki iktidarı 
süresinde halkın din, kadın hakları, aile, siyaset 
gibi alanlardaki muhafazakârlık seviyesi araştı-
rılmıştır. Yapılan bu araştırmaya göre ise halkın 
din, kadın hakları, aile, siyaset gibi konulardaki 
muhafazakâr tutumları gerilemiştir. 

“Türkiye Değerler Atlası 2012 araştırmasının 
sonuçlarını, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Dünya Değerler Araştırmaları Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer yaptığı 
açıklamada ‘son 22 yılda hiç bazı değerlerin 
değişime uğradığını’ söylemiştir. 1990 ile 2011 
arasında dört alanda ‘değer’lerin hemen hemen 
sabit kaldığına söyleyen Esmer, bunları ‘dindarlık 
düzeyi, kadının toplumsal statüsü, siyasi katılım 
ve hoşgörü’ olarak sıralamıştır. Esmer, ‘10 pu-
anlık bir skalaya göre toplumun dindarlık oranı 
1990’da 6.98 iken bugün (2011) 7.01, kadının 
toplumsal statüsü 2.61 iken 2011’de 3.01, siyasi 
katılım 2.38 iken 2.04 ve hoşgörü 3.38 iken 4.01 
düzeyinde tespit edildi. Esmer, bu dört değer ala-
nında meydana gelen değişimi yok mertebesinde’ 
olarak kabul etmiştir. 

Araştırmaya göre, Türk toplumu dünyanın en 
dindar toplumları arasında yer alıyor. İbadet ve 
dünya görüşüne ilişkin sorulardan oluşan 10 so-
ruluk bir ölçeğe göre insanların kendilerini dindar 
olarak tanımlama düzeyini belirleyen araştırmada, 
Türkiye’de bu oran yüzde 85 olarak tespit edildi. 
Araştırmada, 1990’da bu oranın yüzde 75 oldu-
ğu kaydedildi. Araştırmada, Türkiye’de haftada 
bir kez veya daha sık camiye giden erkeklerin 
oranının yüzde 57, Türkiye toplumunda oruç 
tutanların oranının ise yüzde 86 olduğu bildirildi.

Türkiye toplumunun 47 Avrupa Konseyi üyesi 
ülke arasında kendisini siyasi olarak ‘en sağda’ 
tanımlayan toplum olduğu ifade edilen açıkla-
mada, Türkiye toplumunun 10 üzerinden 6.4 
puanla Avrupa’nın ‘en sağında’ yer aldığı, onu 
6.3 puanla Gürcistan’ın takip ettiği ifade edil-
di. Araştırmaya göre, ‘Evlilik modası geçmiş 
bir kurumdur’ görüşüne katılanların oranı ise 
Türkiye’de sadece yüzde 6 olarak tespit edildi. 
Bu oranın Fransa’da yüzde 35 olduğuna işaret 
edilen araştırmada, Türkiye’de bu oranın 2008’de 
yüzde 8 olduğu bilgisine yer verildi.

Araştırmada, Türk toplumunun muhafazakârlık 
seviyesinin de din, kadın hakları, aile, siyaset 
gibi alanlarda hazırlanan 18 soruluk bir ölçekle 
ölçüldüğü, buna göre Türkiye’nin muhafazakârlık 
seviyesi yüzde 63 olarak tespit edildi. Araştırmada, 
bu oranın 1990’da yüzde 60.34, 2001’de de yüzde 
64.80 olduğu vurgulandı.”8

8 http://www.sondevir.com/manset/95577/halkin-
muhafazakrligi-10-yilda-geriledi.html/01-10-2014
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Yılmaz 
yönetiminde ve Açık Toplum Vakfı ile 2012 tari-
hinde yaptıkları “Türkiye’de muhafazakârlık Aile, 
cinsellik ve din” konulu çalışmanın sonuçlarına 
göre “Muhafazakârlık” kavramı uç noktalardan 
ortalara doğru toplaşma eğilimi sergilerken, 
kendisini muhafazakâr bulmayanların oranı da, 
kendini muhafazakâr bulanların oranı da azalmış. 
Buna karşılık muhafazakârlığını orta seviyede 
değerlendirenlerin oranı artmıştır. Toplumsal ve 
siyasal hayatta değişim isteyenlerin oranı azalır-
ken, bireyselleşme süreci hız kazanmış “Eşitlik, 
dayanışma, özgürlük” değerleri arasında özgürlük 
en çok tercih edilen temel değer olarak eşitlik 
kavramının önüne geçmiştir. Kadının toplumsal 
konumuna yönelik tutumlarda olumlu bir değişim 
gözlenirken, aile içindeki konumuna yönelik 
tutumlarda bir değişim görülmüyor; ideal kadın 
“eşit, hamarat ve namuslu” bir kadın olarak 
tanımlanıyor.9

Yapılan bu araştırmada en çok muhafaza edil-
mek istenen “aile” kurumunun konumu daha 
da pekişmiştir. Ailenin korunması ve muhafaza 
edilmesi gerektiği düşüncesi 2006’da % 45,6 
iken bu oran 2012’de % 50,4’e çıkmıştır. En 
çok muhafaza edilmek istenen değerler arasında 
“din” ise % 22,2’lik oranla 2006’da da, 2012’de 
değişim göstermemiştir. Buna karşın 2006’da % 
18,8 olan devleti muhafaza etme isteği, 2012’de 
% 15,5’e gerilemiştir. “Aile”, muhafazakârlığın 

9 h t t p : / / w w w. a c i k t o p l u m v a k fi . o rg . t r / p d f /
turkiyedemuhafazakarlik.pdf/12-10-2014

kutbu olarak yükselirken, “din” ve “millet”i 
muhafaza etmek isteyenler neredeyse tamamen 
aynı kalmış; “devlet”i muhafaza edilmesi gereken 
kurumların başına koyanların oranı ise azalmıştır. 

Araştırmada toplumda “bireyleşme” eğiliminin 
arttığı konusunda önemli veriler de ortaya çık-
mıştır. “Muhafaza edilmesi gereken en önemli 
siyasal değer 2006’da % 41,6 ile “eşitlik” iken, 
2012’de % 42,5 olarak “özgürlük” olmuştur. 
Özgürlük temel değer olarak 2006’da yüzde 
37,4 düzeyinde destek görmüştü. Bireyleşmenin 
önünde engel olan iki temel muhafazakâr değeri 
savunanlarında oranında yıllar içinde bir düşüş 
gözlendi. Düşüş gözlenen değer, “insan zayıftır; 
yanlış yola sapmaması için, başında mutlaka onu 
doğru yola sevk edecek bir otoritenin bulunması 
gerekir” ve “herkes hayatta layık olduğu yerde-
dir ve haddini aşmamalıdır” olarak açıklandı. 
“İnsanın zayıf olduğu için başına bir otorite 
gerektiği” yolundaki değere inananların 2006’da 
% 36,8 olan oranı 2012’de % 25,1’e düşmüştür. 
“Herkesin hayatta layık olduğu yerde olduğu ve 
haddini bilmesi gerektiği” önermesiyle açıklanan 
muhafazakâr değere destek verenlerin 2006’da % 
43,8 olan oranı da 2012’de % 35,4’e gerilemiştir. 
Bireyleşmenin derinleştiğinin ve yaygınlaştığının 
en temel göstergesi olarak, “eşitlik, dayanışma, 
özgürlük” değerleri arasında “özgürlük” en çok 
tercih edilen temel değer olarak “eşitlik”in önüne 
geçmiş. Oysa bundan altı yıl önce, halkın gözün-
de, bu üç değer arasında “eşitlik” açık ara birinci 
gelmişti. “Eşitlik” değerini en çok tercih edilen 
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temel değer olarak seçenlerin oranı yıllar içinde 
sabit kalmış. Buna karşılık, “özgürlük” diyenler-
deki yükseliş, “dayanışma” yanıtını verenlerin 
oranındaki ciddi bir düşüşten kaynaklanmış. 

Araştırmaya göre; aile yapısı, sosyal yapı ve 
siyasal rejim alanlarında değişim talebi çok az 
gözlendi. Sosyal yapıda ve devlet düzeninde daha 
önceden de zaten cılız olan değişim talebinde 
yıllar içinde kayda değer düşüşler yaşandığı be-
lirlendi. En büyük değişim talebi ise ekonomik 
alanda ortaya çıktı. Ekonomik değişim talebi ise 
% 47’den % 54’e çıkmıştır.

Bahsi geçen araştırmada “Haklar devlet tarafında 
tamamen kısıtlanabilir” diyenlerin oranında büyük 
düşüşler gözlenmemesi, araştırmanın önemli 
sonuçlarından olmuştur. Ancak hakların devlet 
tarafından kısıtlanmasına ilişkin olarak siyasi 
haklar alanında 2006’dan 2012’ye geçen süreçte 
kayda değer düşüşler gözlendi. Örneğin, “toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının tamamen 
kısıtlanabileceğinin” düşünenlerin 2006’da %27 
olan oranı 2012’de %14’e gerilemiştir. “Dernek 
ve sendika kurma hakkının tamamen kısıtlanabi-
leceğinin” öngörenlerinin oranı da 2006’da %17 
iken 2012’de %9 olarak ölçülmüştür. Aynı oranlar 
“siyasi partilerin eşit şartlarda rekabet etmesinin 
kısıtlanmasının” başlığı altında 2006’da %11, 
2012’de de %7 olarak ölçülmüştür. “Düşünce ve 
ifade özgürlüğünün tamamen kısıtlanabileceği-
ni” kabul edenlerin 2006’da %10 olan oranı da 
2012’de %6’ya düşmüştür. “Medyanın özgürce 
yayın yapması ve sansür edilmemesi” hakkının 

tamamen kısıtlanabileceğini düşünenlerin oranı 
da %20’den %16’ya gerilemiştir. Bunun yanın-
da “kimseye işkence yapılmaması” hakkının 
gerektiğinde devlet tarafında bütünüyle askıya 
alınabileceğini düşünen, yani “birilerine işkence 
yapılabilir” diyenlerin 2006’da % 23,4 olan oranı 
neredeyse hiç değişmeyerek 2012’de % 23,5 
olarak ölçülmüştür. 

Araştırmada toplumun daha “statükocu” bir tutuma 
kaymış olduğu ortaya çıkmıştır. Toplumsal ve 
siyasal hayatta değişim isteyenlerin oranı büyük 
ölçüde azalmış ve değişim istemeyenlerin oranı 
ise aynı ölçüde artmıştır. Hayatımız değişmelidir 
diyenler 2006’da %63 iken bu oran 2012’de %40’a 
gerilemiş, “Hayatımız aynı kalsın diyenler” de 
2006’da %34 iken 2012’de %54’e çıkmıştır. Bu 
sonuçtan çıkarabileceğimiz bir başka anlam ise 
toplumun eskiye oranla hayatının olumlu anlamda 
değiştiği ve yeni yaşam şartlarından memnun 
olduğudur. Ayrıca muhafazakâr kitlelerde durumu 
kabul etme ve “isyan” etmememe, mevcut yapıya 
şükretmen gibi eğilimler de bulunmaktadır. 

Araştırmada, “eşcinsellik gibi farklı cinsel tercih-
lerin serbestçe yaşanması hakkının gerektiğinde 
devlet tarafında tamamen kısıtlanabileceğini düşü-
nenlerin oranı 2006’da %58 iken bu oran küçük 
bir düşüşle 2012’de %54 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada “dinsellik karşısındaki tutumlar” 
konusunda da önemli sonuçlar çıkmıştır. Dindarlık 
seviyesinde 2006’dan 2012’ye ciddi oranda bir 
değişim gözlenmedi. Ancak “namaz ve oruç gibi 
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temel ibadetlerin yerine getirilmesinde bir gevşeme 
olduğu” yolunda veriler elde edilmiştir. “Bütün 
Ramazan ayı boyunca ve diğer dini günlerde 
oruç tutma ve ibadet pratikleri” 2006’da %18,7 
iken 2012’de %10,2 olarak ölçülmüştür. Bütün 
Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı da 
%60,4’ten %53,1’e gerilemiştir. “Ramazan’da 
imkân buldukça” oruç tutanlar 2006’da %18,9 
iken 2012’de önemli ölçüde düştü. Hiç oruç 
tutmayanların 2006’da %6,4 olan oranı 2012’de 
%12,3’e çıkmıştır. Dini kurallara uygun yaşama-
yanlardan ve ibadetlerini yerine getirmeyenlerden 
rahatsız olanların oranında da azalma gözlen-
miştir. Ramazanda oruç tutmayanlardan rahatsız 
olanların 2006’da %33,3 oranı 2012’de %25,4’e 
geriledi. Aynı oranlar namaz kılmayanlara karşı 
%26,4’ten %18,6’ya; başını örtmeyen kadınlara 
karşı %21,9’dan %14,1’e düşmüş olarak tespit 
edilmiştir. 

“Seçimlerde hangi partiye oy vereceğime karar 
verirken, bu partinin liderinin dini inançlarını 
hesaba katarım” diyenlerin oranı ise 2006’da 
%63 iken, 2012’de %72’ye çıkmıştır. 

Araştırmada “açık giyinen kadınlardan rahatsız 
olanların oranı 2006’da %52 iken bu oran 2012’de 
%35’e gerilemiştir. “Alkollü içki içenlerden 
rahatsız olanların” oranı da 2006’da %65 iken 
2012’de %52’ye düşmüştür. Aynı oranlar “bara 
ve gece kulübüne gidenlerden rahatsız olanlar” 
için %61’den %49’a, “Küpe takan erkeklerden 
rahatsız olanlar” da %53’ten %42’ye gerilemiştir. 

 Araştırmada İsteğe bağlı kürtajı onaylayanların 
oranı %50, onaylamayanların oranı ise %47 
olarak ölçülmüştür. Sağlık sorunlarına yol açma 
ihtimali karşısında kürtajı onaylayanların oranı ise 
%84’e kadar çıkmıştır. “Müslüman bir kadının 
başını örtmesi gerektiği veya başını örtmeyen bir 
kadının Müslüman sayılamayacağı” yolundaki 
tutumlarda ise yıllar içerisinde hemen hemen 
hiçbir değişiklik kaydedilmemiştir. Çalışmada 
“Müslüman kadın başını örtmelidir” diyenlerin 
oranı 2006’da %38,8 iken bu oranı 2012’de %37,5 
olarak belirlenmiştir. “Başını örtmeyen kadınlar 
Müslüman sayılmazlar” diyenlerin oranı da 
2006’da %18,9 iken 2012’de %16 olarak ölçül-
müştür. Başörtülü kadınların erkeklerle hukuksal, 
siyasal ve ekonomik eşitliği; başörtülü bir kadının 
modern bir kadın olma hakkı ve yetisi ve tüm 
kadınların, ister başları örtülü, ister başları açık 
olsun, erkek egemen toplumda benzer baskılara 
maruz kaldıkları yönündeki tutumlarda küçük de 
olsa pozitif değişimler gerçekleşmiştir.

Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırma Merkezi’nin 
(SEKAM) 2013 yılı Ocak-Nisan aylarında, 
Türkiye’de yaşayan ve yaşı 15-28 arasında yer 
alan bireyleri kapsayan,  81 şehirde ve demografik 
ölçekle kent kategorisine dâhil edilebilecek ilçeler 
dâhil 179 kentsel, 173 kırsal olmak üzere toplam 
271 yerleşim biriminde 5541 kişiye uygulanan 
araştırma sonuçlarına göre hazırladıkları “Türkiye’de 
Gençlik Raporu” Türkiye’de muhafazakârlık 
anlayışı hakkında önemli sonuçlar vermektedir. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Araştırmada gençlerin kendilerini modern-gelenek 
bağlamında tanımlayışları ile olgusal özellikleri 
arasındaki ilişkilere bakıldığında, kadınların, erkek-
lere; nispeten üst yaşlarda olanların, alt yaşlarda 
olanlara oranla daha yüksek oranlarda bir kimlik 
karmaşası yaşadıkları; kendilerini daha yüksek 
oranlarda biraz modern- biraz geleneksel olarak 
tanımladıkların oranı bu bağlamda %72,2 olarak 
tespit edilmiştir. Araştırmada ağırlıklı olarak gele-
neği gericilik olarak görmeyen gençlerin ağırlıklı 
kesimi her ne olursa olsun, değişime ayak uydur-
mak gerekir yargı cümlesine ağırlıklı bir oranda 
destek vermektedir. Kendisini geleneksel olarak 
tanımlayanların %45’i bu desteği vermektedir. 
Gençlerin kendilerini modern veya geleneksel 
olarak tanımlamalarıyla toplumsal aidiyetleri 
arasındaki ilişki dikkate alındığında ise kendisini 
gelenekçi olarak niteleyenlerin önemli bir kesimi 
yine kendisini Müslüman (%57), insan (%20) ve 
Türk (%15) olarak tanımlamaktadır. Kendisini 
modern olarak niteleyenlerin önemli bir kesimi 
yine kendisini Müslüman (%33), insan (%30) ve 
Türk (%22) olarak tanımladıkları tespit edilmiştir.

Araştırmada gençler, modern-gelenek bağlamın-
da kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, 
ağırlıklı olarak aileyi önemli ve gerekli bir ku-
rum olarak görmektedirler. Katılımcılardan evli 
olup da modernliği önemseyenler, diğerlerinden 
oldukça yüksek oranda evliliği düşündüklerinden 
daha zor bulduklarını ifade etmişlerdir. Evliliği 
düşündüğünden zor bulduğunu söyleyen evli 
katılımcıların ortalama oranı %50,1 olmasına 

karşılık, kendisini modern olarak tanımlayan-
lardan evliliği, düşündüğünden zor bulduğunu 
söyleyenlerin oranı %74’tür. Ancak aile kuru-
munun değerlendirilmesinde aile kurumunun 
önemli olduğunu belirtenlerin oranları geleneksel 
görüşte olanlar için %84, modern görüşte olanlar 
için %71 ve biraz modern biraz gelenekçi olarak 
kimlik tarifi yapanlarda da %78 çıkmıştır. 

“Modern-Geleneksel Açısından Bekârın Cinsel 
İlişkisine” geleneksel kimliği benimseyenlerin 
%78,4’ü karşı çıkarken, biraz modern biraz 
gelenekçi olanların %64,6’sı, modernlerin ise 
%45,5’i karşı çıkmaktadır. Gençler %80’lerin 
üzerinde oranda zinayı nikâhsız cinsel birliktelik 
olarak tanımlamalarına karşılık, %10’u aşan bir 
kesimin ise zinayı nikâhtan ayrı ele alıp, sadece 
zorla cinsel birliktelik olarak tanımladıkları tes-
pit edilmiştir.Kadının bekâreti önemli değildir, 
önemli olan evlendikten sonraki sadakatidir yargı 
cümlesine katılanlar içerisinde kendisini modern 
olarak tanımlayanların oranı %41, ancak bu görüşte 
olan geleneksellerin oranı ise %20 olarak tespit 
edilmiştir. Aralarında dikkat çekici bir farklılık 
gözlense bile, hem modern gençliğin, hem de 
geleneksel gençliğin büyük oranda geleneksel 
aile değerlerini benimsediklerini, din-gelenek-
geleneksel ahlak gibi değerlerin ve ölçütlerin ise 
her kesimde büyük oranda güç kaybettiği gözlem-
lenmiştir.Gençler, çocuk söz konusu olduğunda 
biraz daha geleneksel değerleri önemsedikleri ve 
çocuk sahibi olmak için evlenmeyi, diğer birçok 
duruma göre daha önemli buldukları, evliliğin 
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çocuk için gerekli olduğunu düşünen ve kesinlikle 
katılıyorum diyen gelenekçi görüşün oranı %72 
olarak çıkmıştır. 

Ayrıca yapılan araştırmada dinin duygu ve 
düşünceleri veya davranışları etkilemesi de 
modern-gelenek ayrımında önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisini modern 
olarak tanımlayanların içerisinde dinin duygu 
ve düşüncelerini çok etkilediğini söyleyenlerin 
oranı geleneksellerin yaklaşık 1/3’u, çok az et-
kilediğini söyleyenlerin oranı ise geleneksellerin 
sekiz katıdır. Dini duygu ve düşüncelerini hiç 
etkilemediğini söyleyenlerin oranı %11 olarak 
tespit edilmiştir. Geleneksellerde bu oran %3’tür. 
Kendisini modern olarak tanımlayanların %66’sı 
dinin insan hayatındaki yerini önemli (Kesinlikle 
Katılıyorum + Katılıyorum) bulurken, kendisini 
geleneksel olarak tanımlayanların bu konudaki 
oranı %89 olarak çıkmıştır. 

Gençlerin kendilerini modern-geleneksel bağlamda 
değerlendirişleriyle eşcinselliği değerlendirişleri 
arasındaki ilişki dikkate alınacak olursa, gençle-
rin genel eğilimi, eşcinselliğinkişisel bir tercih 
olduğu ve kimseyi ilgilendirmeyeceği şeklinde 
özetlenebilir. Zira kendisini modern olarak 
niteleyenlerin %32’si bireysel tercih-kimseyi 
ilgilendirmez, %30’u ise onaylamıyorum; ama 
beni ilgilendirmez biçiminde görüş bildirmiştir. 
Kendisini geleneksel olarak niteleyenlerin %11’i 
bireysel tercih-kimseyi ilgilendirmez, %27’si ise 
onaylamıyorum; ama beni ilgilendirmez biçiminde 
görüş bildirmiştir. Modern-gelenek düzleminde 

kimlik kargaşası yaşayanlara gelince, bunların 
%17’si bireysel tercih-kimseyi ilgilendirmez, 
%37’si ise onaylamıyorum; ama beni ilgilendirmez 
biçiminde görüş bildirmiştir.

Gençlerin kendilerini modern-gelenek düzleminde 
konumlandırışlarına bağlı olarak bazı dini, siyasi 
ve ideolojik kimlikler acısından durumlarının ne 
olduğu incelendiğinde ise gençlerin, “modern-
geleneksel açısından muhafazakâr kimliğini 
benimseyenlerin” oranı geleneğe bağlı olanlarda 
%74, biraz modern biraz gelenekçilerde %59 
ve modernlerde %40 olarak tespit edilmiştir. 
“Modern-geleneksel açısından İslamcı kimliğini 
kabullenme” geleneğe bağlı olanlarda %82, biraz 
modern biraz gelenekçilerde %71 ve modernlerde 
%57; “modern-geleneksel açısından Kemalist 
kimliğini kabullenme” geleneğe bağlı olanlarda 
%40, biraz modern biraz gelenekçilerde %53 
ve modernlerde %58; “modern-geleneksel açı-
sından Müslüman kimliğini kabullenme” oranı 
ise geleneğe bağlı olanlarda %94, biraz modern 
biraz gelenekçilerde %96 ve modernlerde %90 
oranında çıkmıştır. 

Dikkat çekici bir hususta; gençlerin modern ve 
geleneksel ayrımında olmak üzere, kendilerini 
siyasi-ideolojik-dini konumlandırışları acısından, 
aralarında önemli bir anlam farklılığına sahip 
olmadıkları gerçeğidir. Bir diğer ifadeyle, genç-
lerin kendilerini modern veya geleneksel olarak 
nitelemelerinin yaşamın farklı alanlarındaki tutum 
ve tavırlarında literatürdeki anlamıyla modern-
geleneksel ayrımın gerektirdiği farklılaşmalara yol 
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açmadığını göstermektedir. Buradaki benzeşme, 
modern kimliğini benimseyen gençlerin modern 
olmayı yanlış anlamlandırmalarından daha çok, 
kendisini geleneksel tanımlayan gençlerin esasen 
büyük oranda gelenekten uzaklaşmış olmalarından 
kaynaklanması da son derece ilginç ve önemli 
bir durum tespitidir.

Araştırmada kız erkek ilişkilerinde ise; genç 
kız ve erkeğin birlikte dilediği gibi eğlenebil-
melerini onaylayanlar (Kesinlikle Katılıyorum 
+ Katılıyorum) dikkate alındığında, kendisini 
modern olarak tanımlayan gençlerin oranının 
%63 olduğu görülüyor. Ancak bu görüşte olan ve 
kendisini geleneksel olarak tanımlayan gençlerin 
oranını ise %21’dir. Genç kız-erkek arasındaki 
ilişkinin niteliği biraz değiştirilip de aralarında 
cinsellik olmadan aynı evde yaşayabilir olmaya 
dönüştürülünce, oranlarda, birlikte diledikleri gibi 
eğlenebilir diyenlere göre kısmi bir düşüş gözle-
niyor olmakla birlikte modern gençlerin %47’si 
bu duruma onay vermekte, geleneksel gençlerin 
ise %19’uaynı doğrultuda görüş bildirmektedir. 
Durum bir genç kız ile erkek, istedikleri şartlarda 
aynı evde yaşayabilir olabilmeye dönüştürül-
düğünde modern gençlerin%46’sı bu duruma 
onay verirken, geleneksel gençlerin ise %16’sı 
aynı doğrultudagörüş bildirmektedir. Kız-erkek 
arasındaki ilişki durumu üniversite öğrencilerinin 
kız-erkek aynı evlerde yaşamaları kendilerinden 
başka hiç kimseyi ilgilendirmezedönüştürüldü-
ğünde ise bireyselleşmenin, geleneksel dini ve 
ahlaki değerlerdenuzaklaşmanın yansımalarını 

çok acık olarak görmek mümkün olmaktadır. 
Modern gençlerin %60’ı bu duruma onay verirken, 
geleneksel gençlerin ise %29’uaynı doğrultuda 
görüş bildirmektedir. 

İsmail Cem Feridunoğlu’nun “Günümüz Türkiye’sinde 
Muhafazakârlık Kavramının Hürriyet ve Yeni 
Şafak Gazeteleri Bağlamında İçerik Analiz 
Yöntemiyle Analizi” adlı doktora çalışmasında 
2001-2011 yılları arasında bahsi geçen iki gazetede 
muhafazakârlık olgusuna yönelik haber sayıları 
ele alınmıştır. İncelenen dönem aralığında seçilen 
429 haberde, muhafazakârlığa yönelik haberlerin  
%39’u Hürriyet Gazetesi’nde, %61’i ise Yeni 
Şafak Gazetesi’nde yer almaktadır. 

Hürriyet Gazetesi Türk toplumunda laik ideolojiyi 
temsil etme yönüyle bilinirken, Yeni Şafak Gazetesi 
de İslami temsil yönüyle tanınmaktadır. Araştırmanın 
yapıldığı dönem itibariyle muhafazakârlık ko-
nularını içeren haberlerin sayısında artış olduğu 
söylenebilir. Bu durum sistem kuramı bağlamında 
ele alındığında; toplum nezdinde muhafazakârlık 
konularının yaygın biçimde tartışıldığı ve haber 
değeri olarak gazete sayfalarına yansıdığı sonu-
cunu gösterir. Nitekim başka gazete sayfalarında 
da benzer haberlerin olduğu düşünüldüğünde 
konunun toplum nezdinde karşılığı olduğu or-
taya çıkmaktadır. Bunun yanında “muhafazakâr 
demokrat” söylemi ile siyasete giriş yapan AK 
Parti’nin de muhafazakârlık konularında söylem 
ve icraatları ele alındığında dolaşımda olan bu 
kavramın bireyler üzerinde olumlu ya da olumsuz 
etki bıraktığı dikkat çekmektedir.   
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Sonuç

Görüldüğü üzere, yaklaşık aynı konularda yapılan 
araştırmalarda kısmi farklılıkların ortaya çıkması 
bireylere sorulan soruların farklılığından kaynak-
lanacağı gibi, araştırmalar arasından geçen sürede 
yaşanan toplumsal ve siyasal değişimlerden de 
kaynaklanabilir. Ancak bu araştırmalar kuşkusuz 
din ve muhafazakârlık konularında toplumda bazı 
değişimlerin yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu 
durumda araştırmaların yorumlanmasında zaman, 
mekân ve bireysel farklılıklar dikkate alınabilir. 
Ancak verilerin toplumun din ve muhafazakârlık 
konularındaki duruşlarında yaşanan değişimler 
açısından önemli olduğu dikkat çekmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda; kişilerarası 
ilişkilerde, arkadaşlık seçimlerinde, bireysel 
tutumlarda muhafazakâr eğilimlerin belirleyici 
olduğu varsayımına varılabilir. Her birey kendini 
rahat hissedeceği eğlence ve ortamlarda bulunmak 
ve sosyal ilişkilerinde ötekileşmemek için kendi 
düşüncelerine yakın insanların bulunduğu sosyal 
alanlarda yer almak istemektedir. Muhafazakâr 
düşünceye sahip bireyler eğlence kültüründen ken-
dini soyutlamak istememekte ancak karşı karşıya 
geleceği ötekileştirme sorununa karşı da kendi 
muhafazakâr eğlence biçimini geliştirmektedir.  

Farklı zamanlardafarklı kişi ve gruplarla yapılan 
bilimsel araştırmalara göre;Türk toplumu genel 
anlamda muhafazakâr tutumunu koruduğu göz-
lenmektedir. Özellikle aile söz konusu olduğunda 
daha korumacı ve muhafazakâr olan toplum, farklı 

insanların yaşam değerleri konusunda daha esnek 
olma tercihini seçtiği gözlenmektedir. Ancak bunun 
yanında ahlaki tutumlar noktasında ise, toplum 
pozisyonunu korumaya çalıştığı görülmektedir. 

Neticede yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı 
üzere;bireylerin hâkim siyasal paradigmadan 
etkilendiği ve toplumun da bu etkiyi yansıttığı 
söylenebilir. Bu açıdan konu ele alındığında bilin-
çaltıyla örtülü bir yönlendirme ihtimali de ortaya 
çıkmaktadır. Fakat genel anlamda toplumun din 
kaynaklı değerlere yüksek oranda saygı duyduğu 
ancak bu saygının pratikte uygulamaya döküle-
mediği, değişimin toplum tarafından çok rahat 
biçimde kabul edilemediği de ortaya çıkmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

As a result of the ideological conflicts in 19th century Europe in the historical process together with 
liberalism ,we come up with the concept of conservatism as a matter of fact which has improved 
by opposing the politics, society and the mind of modernity. As being European origin, this concept 
incorporates unique structural features. Although its definition is to protect, to be cautious,  the per-
ception of the concept may be varied in Turkeyunlike their European contemporaries. In Turkish 
society this concept is perceived as obscurantism, fundamentalism and to be conservative in a different 
way from its perception and meaning in Europe. As conservatism has determining impact on the 
behavior and attitudes which are the reflections of personal thoughts and ideas, this is the case with 
the individual’s social preferences. Both the choice of a friend, marriage and other social experiences 
should be taken into account when individuals with conservative thinking is noteworthy that they act 
with the conservative trend. In Interpersonal communication from the perspective ofsociology; social 
rules and norms are handled in terms of roles. But fom the perspective of psychology, individuals’ 
psychological characteristics health status, cognitive and emotional structures seem to be handled. 
Occupying an important place in the communications perspective, interpersonal communication, 
covers the human communication, with all the changing and developing features ofhuman within 
the period of time. (Griz and Eğinl of 2011: 49). The word “Interpersonal”  is of Latin origin me-
aning “among people” in English. The word “communication” is expressed with the Latin origin 
word”commnicare” meaning “to share” . Combining  these words we get the word “interpersonal 
communication” . (Griz and Eğinl of 2011: 49- 50).  Many research conducted in Turkey draw at-
tention to the organic relationship between conservatism and religiosity. For instance, according to 
the results of the two studies published in 1999 and 2006 (Çarkoğlu, Earth, 2006); It is quite evident 
that those who identify themselves as religious hold off themselves from different viewpoints. (Earth, 
2009: 14). This affects communication, and also make people get into contact with those who they 
find themselves closer.  (Earth, 2009: 14). Also it can be said that the conservatives have tendency to 
live closer to eachother as social structure. For instance, there is an increasingly becoming common 
perception that secular and conservatives live in the districts of metropolis like Istanbul according 
to their beliefs. For instance; it is seen that the district of Uskudar is more conservative, while it is 
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far from the conservative tendency in Kadikoy or the district of Nisantasi. In the popular sense,it is 
known that individuals with the conservative world view have difficuty in the context of enterta-
inment. There are some conservatives who want to go to luxurious entertainment centers but they 
cannot enter due to their worldviews or when they enter they feel themselves uncomfortable.Then, 
they tend to choose entertainment places closer to them according to their belief. In this context, 
the same thinking individuals rather than differences in interpersonal relationships and being in the 
same action  seems to be a determining factor. As having different thoughts on different issues can 
mean the narrowing of the joint space, this may cause individuals to be in limited action on many 
issues. For instance, it is quite difficult for those who have opposite ideas on entertainment to have 
fun in the same place. For an individual with conservative thinking itcan be quite difficult to have 
fun  in secular tipsy fun environment. After Durkheim asserted that  religion and social integration 
appear together and pointed that  laziness in religion leads to anomie solving solidarity ties in so-
ciety, religion in sociology literature has been assessed as a permenance factor almost for everyone 
(Tax, 2000: 43). Islam works not only as a religion but also as a tool of social identity. Islam plays 
an important role in the formation of personality when it works as a community norm  regulator. 
Compared to the West, Islam has many additional ideological functions. Religion in the Turkish 
social structure has  functions such as fulfilling general lines of society, guiding in a normative way, 
giving ideological and cultural meanings to society, protecting the individuals, and providing social 
peace in the absence of the secondary groups(Pheasant, 2005: 16).  Since 1970s, Islamic groups 
in Turkey have been quite strengthened both economically and politically. Since 1990s, in Turkey 
where neoliberal policies have been followed, new class movements have been experienced and a 
new bourgeois class has risen both from religious and secular segments (Akşit et al., 2012: 54).  In 
the end, as a  result of researches conducted; in interpersonal relationships, in friendship choices 
and in individual behavior it can be concluded that the conservative trends are determining. Every 
individual would like to feel comfortable in social area where people are close to their thoughts and 
entertainment choice. Individuals with conservative thought does not want to isolate itself from the 
entertainment culture but also develop their own conservative form of entertainment against facing 
the problem of othering.



9999

1960’LI YILLARDA TÜRK SİNEMASI’NDA TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM: 
ŞAFAK BEKÇİLERİ FİLMİ ÖRNEĞİ1

SOCIAL TRANSFORMATION IN TURKISH CINEMA IN THE 1960s:  
THE CASE OF “ŞAFAK BEKÇİLERİ “ MOVIE 

Ali Murat KIRIK1,Nevin ARVAS2

1 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü İstanbul / Türkiye 
2 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü İstanbul / Türkiye

Öz: Gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada sinema 
7.sanat olarak adlandırılmakta ve gerçeğin beyazperdeye 
yansıtılmasını sağlamaktadır. Sinema aynı zamanda bir 
kültür taşıyıcısı durumundadır. İdeolojik bir alt yapıya 
sahip sinema aynı zamanda karşı koyuşun toplumsal 
ifadesi şeklinde de ifade edilebilmektedir. Türkiye’de 
ideolojik söylem kültür ve sanat faaliyetlerinde hep 
ön planda olmuş; sinema da bu söylemi kendine has 
tarzıyla yansıtmıştır. 1960’lı yıllarda siyasi konjonk-
türde meydana gelen değişim sinemada da etkisini 
hissettirmiş ve sosyo-kültürel yapıdaki dönüşüm 
filmlere konu olmuştur. 1963 yılında Halit Refiğ’in 
yönetmenliğini üstlendiği Şafak Bekçileri isimli filmde 
de pilot üstteğmen Göksel’in yaşadıkları dönemin 
atmosferi eşliğinde izleyicilere aktarılmaktadır. 27 
Mayıs 1960 ihtilalinde önemli bir görev alan silahlı 
kuvvetlerin rolü filmde derinlemesine irdelenmek-
tedir. Bu çalışmada 1960’lı yıllarda meydana gelen 
değişim ve sosyolojik dönüşüm Şafak Bekçileri 
filminin söylemsel çözümlemesiyle bulgulanmaya 
ve açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Şafak Bekçileri, 
Halit Refiğ, Kültür, İdeolojik Söylem

Abstract: Not only in Turkey but also in the world, 
cinema is referred as seventh art and provides to 
reflect the fact to the silver screen. The cinema is 
also a case of culture carrier. In addition to that, the 
cinema, which has an ideological infrastructure, can 
be expressed the resistance form of social expression. 
Ideological discourse in cultural an artistic activity 
in Turkey has always been at the forefront and cin-
ema has reflected the unique style of this discourse. 
The political conjuncture changes occurring in the 
1960s was also felt in the cinema and socio-cultural 
transformation in the structure has been the subject 
of movies. In the movie, named as ŞafakBekçileri 
and directed by HalitRefiğ in 1963, has transferred 
the pilot lieutenant Göksel’s experiences to the audi-
ence in the context of the atmosphere of the period 
in which they lived. The task of the armed forces, 
that had an important role about the action in May 
27, 1960, is discussed in depth. In this study, these 
changes occurred in the 1960s and sociological cycle 
was explained to detect by using discursive analysis 
of the film “ŞafakBekçileri”.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Kültürel bir kitle iletişim aracı olan sinema, 
oluşum sürecinden itibaren gerek işitsel, gerekse 
de görsel yönü nedeniyle yüzyılı aşkın süredir 
dünyada büyük bir etki alanı oluşturmuştur. 
Zamanla bu etki, sinemanın içinde barındırdığı 
ve gizliden gizliye işlediği ideolojik yapılanma-
nın da değerlendirilmesi hususuyla karşı karşıya 
kalmıştır. Sinema, özünde iktidara karşı koyuşun 
toplumsal bir ifadesi olan bir sanat dalıdır ve yapısı 
itibariyle muhaliftir. Ancak sanat, kitle kültürüne 
dönüştürüldüğünde, egemen söylemin denetimi-
ne girer ve onun ideolojisini savunan bir unsur 
haline gelir. Peki, ideoloji nedir? Sinema ile bağı 
neden bu kadar önemlidir? Marx’ın “ters yanlış 
bilinçtir” dediği ideolojiyi, Gramsci “toplumu 
bir arada tutan sıva” olarak tanımlamaktadır. 
Şerif Mardin’e (1969: 16) göre ideoloji, “olaylar 
üzerine kurulu, insanların düşünce ve davranış-
larını etkileyen çeşitli kaynaklardan beslenen bir 
inanç sistemi”dir. Bu tanımlardan yola çıkarak 
ideolojinin savunduğu gerçeği kitlelerle paylaşma 
arzusunda olduğu söylenilebilmektedir. İdeoloji 
kendini haklı görmek isteyen egemen oluşuma 
yardım etmektedir. İdeolojiler değil, ideolojileri 
taşıyan ritüeller (ayinler, gelenek görenekler, 
iletişim araçları vb.) süreklilik arz etmektedir. 
İdeolojiler bu tarz ritüellere yüklenmiş olmakla 
birlikte; bu adetler yaşadığı müddetçe ideolojiler 
hayatta kalmaktadır (Althusser, 1970: 30-35). 
İdeolojilerin gizlendiği günümüzün en önemli 
ritüelleri arasında kuşkusuz iletişim aygıtları 

yer almaktadır. İletişimin her öğesinde kendine 
yer edinen egemen söylem, sinema alanında da 
etkisini göstermiş, temsiller yoluyla kitleleri ele 
geçirmiştir.

“Filmler toplumsal yaşamın söylemlerini (biçim, 
figür ve temsillerini) şifreleyerek sinemasal anlatılar 
biçiminde aktarırlar. Sinema ortamının dışında 
yatan bir gerçekliği yansıtan araçlar olmak yerine, 
farklı söylemsel düzlemler arasında bir aktarım 
gerçekleştirirler. Bu yolla sinemanın kendisi de 
toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller 
sisteminin bütünlüğü içindeki yerini alır. Bu inşa 
süreci kısmen temsillerin içselleştirilmesiyle ortaya 
çıkar. Temsil önemlidir, çünkü insanın kendisi ile 
dünya arasındaki ve nesnelerle dünya arasındaki 
sınırları çizebilmesine yarar… Temsiller, içinde yer 
alınan kültürden de devralınır ve içselleştirilerek 
benliğin bir parçası haline getirilir. İçselleştirilen 
bu temsiller benliği, söz konusu kültürel temsiller-
de içkin olan değerleri de benimseyecek şekilde 
yoğurur. Bu nedenle, bir kültüre egemen olan 
temsiller aslında can alıcı politik önem taşırlar. 
Kültürel temsiller yalnızca psikolojik duruşları 
şekillendirmekle kalmaz, toplumsal yaşamın 
ve toplumsal gerçekliğin nasıl inşa edileceğine 
ilişkin olarak da, yani, toplumsal yaşamın ve 
toplumsal kurumların şekillendirilmesinde hangi 
figür ve sınırların baskın çıkacağı konusunda 
da çok önemli bir rol oynar” (Ryan &Kellner, 
2010:35-37). 

Sinema günümüzde bu tarz siyasal mücadelelerin 
yürütülmesi bakımından önemlidir. Çünkü filmler, 
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toplumsal gerçekliğin inşa edilmesine ön ayak 
olan psikolojik, ekonomik ya da siyasal duruşları 
yönlendirebilen önemli bir kültür temsilcisidir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi egemen söylemler 
temsiller yoluyla kendini hissettirmekte, o ritüel 
ortadan kalktığında ideolojinin barındırdığı tahak-
küm içeren söylem de tarihe karışmaktadır. Bu 
araştırmada Türk sinemasında önemli bir yere 
sahip Şafak Bekçileri (1963)isimli film incele-
necek; ideolojinin karakterler, mekân ve zaman 
açısından temsil unsurlarına nasıl yerleştirildiği 
sorusu cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

1. SİNEMA SANATINA GENEL BAKIŞ

İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri 
olan sinema, 28 Aralık 1985 tarihinde Lumiere 
Kardeşler’in ilk gösterimiyle toplumla buluş-
muştur. Sinema gerek teknolojik bakımından 
yenilikçi bir sanat olması, gerekse de gerçeği 
birebir yansıtabilmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir.  Sinema hayatı anlamlandırma ve 
içinde yaşanılan gerçekliğe farklı açıdan baka-
bilmeyi de sağlamaktadır. Bastırılmış duyguları 
ön plana çıkarmakta, kimi zaman da toplumsal 
eleştiri gerçekleştirebilmektedir. Sinema, birçok 
bilim dalıyla doğrudan ilişki içerisindedir. Tarih, 
siyaset, iktisat…vb. ilim dallarından beslenen 
sinema bu alanlardan asla soyutlanamamaktadır. 
Bir toplumun geçirmiş olduğu farklı safhalar, o 
toplumun kültürü, yaşayışı sinemanın yapı taşını 
oluşturmaktadır (Biryıldız, 2012: 5-6). Eleştirel 
yönü ağır basan sinema, aynı zamanda toplum-

lar üzerinde denetleme ve düzenleme görevi de 
üstlenmektedir. 

Görsel ve işitsel yönüyle diğer sanat dallarından 
ayrılan sinema, resim, müzik, tiyatro, edebiyat gibi 
sanat dallarının bileşkesi durumundadır. Sinema; 
duygu ve düşünceleri farklı açılardan irdeleyip 
zenginleştirerek yeni bir bakış açısı oluşturmaya 
çalışan kapsamlı bir anlatı sanatıdır. Birbirinden 
farklı konu ve görüşlere eleştirel bir bakış açısı 
kazandırma işlevi olan sinema, aynı zamanda 
da derinliği olan kapsamlı bir kitle iletişim ara-
cıdır. Sinema; nesnel ve somut yanı aracılığıyla 
toplumsal gerçekliği olduğu gibi yansıtabilecek 
bir potansiyele sahiptir. (Önder ve Baydemir, 
2005: 114-115) Olaylar ve olgular beyaz perdenin 
büyülü dünyasında yönetmenin bakış açısına ve 
tarzına göre şekillenebilmektedir. 

7.sanat olarak da bilinen ve her geçen gün geli-
şimini hızlandıran sinema ile roman arasındaki 
sıkı bağ ise hemen göze çarpmaktadır. Sinemanın 
diğer sanat dallarıyla ilişkisine vurgu yapan James 
Monaco (2000: 47); sinema sanatının resim, 
tiyatro ve romanla güçlü bir bağ kurduğunu 
belirtmektedir. Bununla birlikte sinema; gerek 
Türkiye’de, gerekse de dünyada hızlı bir devinim 
içerisine girmekte ve sürekli olarak aşama kat 
etmektedir. Fransız film eleştirmeni ve kuramcısı 
Andre Bazin (2011: 71)’e göre sinema; “dünyanın 
belli bir görünümünün yansımasıdır ve insanoğ-
lunun teknik uygarlığı ile doğrudan ilgili olarak 
gelişmektedir”. Sinema;gerçeğin bir yansıması 
olmakla birlikte devingen yapısı ve öyküleme 
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tekniğini kullanması nedeniyle eleştirel ortamların 
da vazgeçilmez sanat dalı durumundadır.

Sinema, teknoloji ve sanatla birlikte hareket 
etmektedir.  Bir kitle iletişim aracı olan sinema 
içinde yaşanılan gerçekliği aktarabildiği gibi var 
olanı tam tersi bir şekilde gösterebilmektedir. 
Sinema afyon etkisiyle birlikte zihinleri uyuştu-
rabilmekte, bununla birlikte toplumsal sorunlar 
karşısında bireylerin daha bilinçli davranmalarını 
sağlayabilmektedir. Bu nedenle sinema doğrudan 
toplumu ilgilendiren etkili bir sanat dalıdır. Sinema 
hem toplumu etkilemekte, hem de içinde yaşadığı 
toplumdan etkilenmektedir. Sinema; görsel ve 
işitsel yönü nedeniyle toplumun geniş kesimlerine 
ulaşabilmekte ve toplumu etkileyebilmektedir. Bu 
noktada popüler filmlere ayrı bir parantez açmak 
yerinde olacaktır. Gündelik hayattan ve yaşanan 
bahseden popüler filmler geniş kitlelere oldukça 
rahat bir şekilde ulaşmaktadır (Esen, 2000: 2). 

Sinemanın kültürel ve sanatsal boyutu bulun-
makla birlikte; bu mecra aynı zamanda eğlence 
ve dinlence aracıdır. Bundan dolayı seyircilerin 
sinemalara rağbet göstermesi ve yapımcıların 
kar elde edilebilmesi açısından farklı tarzda 
filmler ortaya çıkmıştır. Sinemada türlerin ortaya 
çıkması sesli sinema döneminin ilk on yılında 
noktalanmıştır. Bundan sonraki yıllarda türlerin 
farklılaşmasından kaynaklı olarak çeşitli türevler 
ortaya çıkmıştır (Onaran, 1986: 91).

Dünyanın her noktasında olduğu gibi Türkiye’de 
de sinema sanatına büyük önem verilmektedir. 

Özellikle sinema ve politika ilişkisi açık bir 
şekilde göze çarpmaktadır. Türk Sineması’nın 
anlatı kodları incelendiği vakit, gelişmiş-modern 
toplumlardaki tarzdan farklı olduğu açık bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki, sanat 
içinde yaşandığı toplum yapısından doğar, büyür 
ve gelişir. Toplum, kültür, ekonomi ve politika 
arasında ayrılmaz bir bağ bulunmaktadır. Bu 
nedenle adı geçen öğeleri birbirinden ayırt ede-
bilmek neredeyse imkânsız gibidir. Ekonomik, 
kültürel ve toplumsal hayatta yaşanan en ufak 
değişiklik doğrudan sinemaya yansımakta ve 
sosyolojik bakış açısı bir anda değişebilmektedir 
(Adanır, 2007: 10). 

Bir sanat olarak sinema aynı zamanda estetik 
unsurlara da yer vermektedir.  Sinema felsefik ve 
ideolojik bir aygıt olarak da kullanılabilmektedir. 
Özellikle tarihsel dönemler incelendiği vakit, 
gerek ulus devletlerin kuruluşunda, gerekse de 
düşünce empoze etme konusunda sinemanın 
önemi yadsınamaz derecede büyüktür. Dolayısıyla 
sinemanın altında yatan temel etmenlerden bir 
tanesi de ideolojik yapıdır. Her sanatsal faaliyet 
içinde yaşandığı toplum içerisinde varlığını sür-
dürmekte ve siyasal-ideolojik kalıplar üzerinde 
yükselmektedir. Sinemanın alt metinleri ince-
lendiği vakit ideolojik söylemler doğrudan ya 
da dolaylı bir şekilde görülebilmektedir. Ancak, 
her film siyasal bir tema içermemekle birlikte 
mesaj kaygısı da gütmeyebilmektedir (Güney, 
2012: 130). Aksine sinema az önce de belirtildiği 
gibi geniş kitlelere ulaşmak istediğinden dolayı 
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daha çok popüler kültüre hizmet eden filmler 
çekilmekte ve ticari kar elde edilmek istenmek-
tedir. Bu durum sinemanın sanatsal bakış açısını 
kaybetmesine neden olmakta ve sıradan filmlerin 
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Sinema sanatı kaynak konusunda asla sıkıntı 
çekmemektedir. Çünkü şiir, roman, öykü, de-
neme, gezi yazısı, roman, röportaj gibi her türlü 
edebiyat öğesi sinema için kaynak oluşturabil-
mektedir. Bu da edebiyat ve sinema ilişkisini açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Bazin, her sanat 
dalının söyleyecek bir sözünün olduğunu ifade 
etmekte, bu sayede de özgün bir dilin oluştuğunu 
belirtmektedir. Fakat sinemanın anlatım imkânları 
edebiyata oranla oldukça fazladır. Çünkü sinemada 
görsellik ve işitsellik ön planda iken (aktarılmak 
istenen açık bir şekilde beyazperdeye yansıtılırken) 
edebiyat ürünlerinin anlamlandırılması okurdan 
okura değişiklik göstermektedir (Yüce, 2005: 
69). Bu nedenle sürekli vurgulandığı gibi sinema 
diğer sanat dallarından ayrılmakta ve kendine 
özgü anlatım tekniği sayesinde sürekli ön plana 
çıkmaktadır. 

2. 1960’LI YILLARDA TÜRKİYE’NİN 
TOPLUMSAL, POLİTİK VE EKONOMİK 
DURUMU

Halit Refiğ’in 1963 yılında yönetmenliğini yaptığı 
Şafak Bekçileri isimli filmi detaylı bir şekildein-
celemeden önce filmin çekildiği döneme sosyo-
kültürel, siyasal ve ekonomik açıdan ışık tutmak 
yerinde olacaktır. Çünkü filmin çekildiği tarih 

ile dönemin özellikleri arasında açıkça görülen 
ideolojik bir bağ vardır. 1960’ların Türk toplumu-
na bakmak bu dönemde yapılmış olan filmlerin 
özelliklerini belirtmek açısından önemlidir. Bu 
açıdan bakıldığında bu dönemi kentleşme, göç, 
gecekondulaşma ve Türk aile yapısı açılarından 
incelemek faydalı olacaktır. Türk toplumunun 
60’lı yıllardaki yapısı incelediğinde, kentleşme, 
göç, gecekondu, apartman hayatı, beyaz eşya 
ve otomobilin toplumun vazgeçilmez unsurları 
olduğu görülmektedir. Ayrıca bu dönemin son 
demlerinde televizyonun evlerde başköşeyi 
alması, gazino kültürünün yaygınlaşması bu dö-
nemi incelememiz açısından son derece önemli 
kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu un-
surların sonucu olarak Türkiye’nin sosyo-kültürel 
yapısında meydana gelen değişim, aile yapısında 
da bazı dönüşümlere sebebiyet vermiştir. Kentler 
kırsaldan gelen yoğun göçün etkisiyle etnik 
olarak çeşitlenmeye başlamış, nüfus hissedilir 
bir şekilde yoğunlaşmış ve göç eden insanların 
büyük şehirlerde yaşadıkları sorunların bir neticesi 
olarak gecekondulaşma gibi yeni oluşumlar kent 
hayatının problemleri arasına eklenmiştir. Kentli 
olmanın yanı sıra, kapitalist sistemin gelişimi 
hızlanmış; sonuç olarak bu dönemde işçi aileleri 
çoğalmış, ailenin dışına çıkan kadın da kendini 
bu sınıf içerisinde bulmuştur. Kadının çalışma 
sahnesine çıkması ve kendi ekonomik özgürlüğünü 
kazanması, onu toplum içinde etkin bir konuma 
getirmiştir (Altındal, 1985:152).
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Ekonomik, politik ve toplumsal olarak meydana 
gelen birçok değişime tanıklık eden bu dönemin 
arkasında yatan en büyük etmen 27 Mayıs 1960 
askeri müdahalesidir. Kongar’a (2006: 154) göre; 
”kardeş kavgasına meydan vermemek ve demokra-
siyi içine düştüğü buhrandan kurtarmak”(Zürcher, 
2006: 351)amacıyla gerçekleştirilen müdahalenin 
asıl hedefi demokrasiyi Demokrat Parti döne-
minde içine düştüğü buhrandan kurtarmaktır. 
Bireylere geniş hak ve özgürlükler sağlayan 9 
Temmuz 1961 tarihinde halk oylamasıyla kabul 
edilen yeni anayasa, temel hak ve özgürlükler 
yeniden düzenlenmesine olanak sağlamıştır 
(Gökçe, 2004:31).

Türkiye’de 1960’lı yıllar gerek ekonomik, gerek 
politik, gerekse de sosyolojik açıdan oldukça 
yoğun ve sıkıntılı geçmiştir. Az önce de vurgu-
landığı üzere, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi 
toplumsal hayatı köklü bir şekilde değişikliğe 
uğratmış, ardından oluşturulan yeni anayasa 
toplumsal dinamizmleri derinden etkilemiştir. 
Sinema, tiyatro ve diğer sanat dalları da bu de-
ğişimi içlerinde hissetmiştir.

Bu sürecin ortaya çıkmasında Türk siyasal 
hayatında yaşanan gelişmelerin etkisi oldukça 
büyüktür. Demokrat Parti tarafından oluşturulan 
Vatan Cephesi, üniversitelerde ortaya çıkan öğ-
renci olayları ve siyasi iktidara karşı halkın geniş 
bir kesiminin hatta subayların direnmesi, siyasal 
faaliyetlerin yasaklanmasına ve yayınlara sansür 
konmasına neden oldu. Bütün bu gelişmeler 
üzerine 27 Mayıs 1960’da hükümete yönelik 

askeri bir darbe gerçekleştirildi ve yeni bir ana-
yasa oluşturuldu. Mümtaz Soysal, o dönemlerde 
yayınlanan Yön dergisinde kaleme aldığı yazıda 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hükümete el koyma 
gerekçelerini aşağıdaki gibi ifade etmiştir (Erkoç, 
Erişim Tarihi: 25.02.2015):

•	 Demokrat Parti, Atatürk devrimlerinden 
ödünler vermiştir.

•	 Demokrat Parti, demokrasiden sapmış ve 
ödünler vermiştir.

•	 Demokrat Parti’nin yandaşlarına ve destek-
çilerine ayrıcalıklı işlemler yapması ve halkı 
iki cepheye bölmesidir. 

Oluşturulan yeni anayasa ile çeşitli hak ve özgür-
lükler sağlanmış; bunların yanında sendikaların 
oluşması, grev ve toplu sözleşme haklarının 
kazanılması gibi yeni oluşumlara da zemin ha-
zırlamıştır. Ayrıca; kentleşme süreci hızlanmıştır. 
Nüfus artış hızının çoğalması ve tarımsal alanda 
hızlı bir mekanizasyonun oluşturulması etkenleri 
bu sürecin yaşanmasında iki temel unsurdur 
(Tekeli, 1978:301). Bu unsurlara ek olarak; 

1. Demografik nedenler 

2. İç göçler 

3. Toprak-nüfus dengesinin bozulması

4. Ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeler 

5. Kentlerdeki iş olanakları, eğitim, sağlık, si-
gortalı çalışma, sıra dışı sektör 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Summer Issue: 7 Year: 2015

ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965
ID: 134 K: 162

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

105

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

gibi her biri kendi çekim gücüne sahip etkenler 
kentleşmenin hızlanmasına neden olmuştur.

Gecekondu sorunu, hızlı kentleşmenin çarpık 
yerleşimi beraberinde getirmesi ile büyük bir 
sorun olarak tezahür etmiş, kırsaldan kente göç 
eden aileler yaşayacakları konut ihtiyacını bu 
gecekondularI inşa ederek çözmeye çalışmış-
lardır. Çarpık yerleşme devamında su, elektrik, 
yol, kanalizasyon gibi alt yapı sorunlarını da 
beraberinde getirmiştir (Yasa, 1970:137).

Türk aile yapısı incelendiğindeise bu dönemle 
ilişkin bazı değişikliklerin olduğu görülmektedir. 
Bunlardan ilki kırsaldan kente göç eden ailelerin 
ne köylü ne de şehirli olabilmeleri sonucunda 
kendilerine ait bir alt kültür oluşturmalarıdır. 
Bu yıllara bakıldığında, köyde, kasabada, kentte 
ve gecekonduda yaşayan çeşitli aile yapılarına 
rastlamak mümkündür. Örneğin, köyde yaşayan 
aileler geniş ailelerdir. Erkek tarlada çalışır, evin 
geçimini sağlarken, kadın tarlada eşine yardım 
etmektedir. Fakat iş bölümündeki eşitsizlik kadı-
nın tarladan eve dönüşüyle başlamaktadır; çünkü 
kadın eve döndüğünde yemeği yapar, sofrayı 
kurar, çocuklara bakar ve babaanne, büyükbaba 
gibi diğer aile üyelerinin hizmetleriyle ilgilenir. 
Kasabada yaşayan aileler köye nazaran daha az 
üyeye sahiptir, fakat köy ve köydeki akrabaları 
ile hala sıcak ilişkiler içerisinde olan ailelerdir. 
Kasabadaki kadın köydeki kadına oranla daha az 
yükümlülükleri olan fakat yine de aile ve efradının 
bakımından sorumlu bir bireydir. Kentli ailelere 
bakıldığında karşımıza çekirdek aileler çıkmakta, rol 

dağılımı olarak pek bir değişim görülmemektedir 
(Kıray, 1999:159-160). Erkek yine evin reisidir, 
kadın evin düzeninden sorumludur. Buna ek 
olarak, şehirdeki kadının köy ve kasabaya oranla 
daha az ezildiğini, eğitim seviyesinin biraz daha 
yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Fakat 1950’lerde başlayıp 1960’larda daha da 
artan iç göç, aile yapısında değişikliklere sebep 
olmuştur. Bu yıllarda aile içi yaşamda da deği-
şiklikler oluşmuş, köyden kente gelen kadın, iş 
hayatında kendine yer edinmiş, kazandığı para 
ile erkek merkezli aile yapısı içerisinde söz sahibi 
olmaya başlamıştır. Kadın evinde yine anne, 
dışarıda işçi, çevresinde ailesini temsil etmeye 
devam etmiştir (Onay,1967:102). Kadının rolünde 
bir değişme olmazken statü olarak yükselmesi 
onun ailesini temsil etme yetkinliğine erişme-
sine olanak sağlamıştır. Erkeğin rolünde pek 
bir değişme olmamıştır. Geleneksel olarak evi 
geçindirme rolünü devam ettirmiştir.

Türk siyasal hayatında köklü bölünmeler yine 
1960’lı yıllarda meydana gelmiştir. Özellikle 
1961 yılından itibaren aynı siyasal grupların 
arasında da çeşitli konularda fikirsel ayrılıklar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Siyasal bölünme, 
toplumsal hayatın kökenine işlemiş ve bu süreç 
oldukça sancılı olmuştur. 1961’den 1965 yılına 
kadar geçen süre sarfında CHP (Cumhuriyet 
Halk Partisi) dışında iki farklı grup oluşur ve 
görüş ayrılıkları had safhaya ulaşır (Yerasimos, 
1977: 464). Muhalif seslerin yükselmesi ve yeni 
anayasanın sunmuş olduğu özgürlükçü yapı, farklı 
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seslerin ortaya çıkmasını sağlamış ve her konuda 
toplumsal birliktelik sağlanamamıştır.

1961 Anayasası ile birlikte refah ve özgür ülke 
ideolojisinin planlı ve başarılı şekilde yönetildiği 
yılların sonlarına doğru öğrenci hareketlerinin 
meydana geldiği görülmektedir. Türkiye’de 
sosyal huzursuzluk yaşanmaya başlamış ve 1961 
Anayasası’nın getirdiği özgürlüklerin, sindirilmeden 
sağlıksız kullanımı 1971’de askeri müdahaleyi 
beraberinde getirmiştir. Bu süreçte toplumun 
sağ-sol şeklinde politize olması ve politik sü-
recin kaba kuvvet unsuru içermesi 1980 askeri 
müdahalesine yol açmıştır. 1960-1980 dönemi 
geneldesiyasi istikrarsızlıklarla geçmiştir. Yok 
olan politik istikrar, ekonomide de istikrarsızlığa 
yol açmış ve enflasyonda patlama yaşanmıştır 
(Erkan, 2007:45).

1960’lı yıllar ekonomik anlamda da Türkiye 
adına zorlu ve sıkıntılı geçmiştir. Enflasyon 
oranının yüksek oluşu ve dış ödeme güçlüğü 
ekonomik açıdan Türkiye’yi olumsuz yönde 
etkilemiş ve bu durum gerek siyasal gerekse 
de toplumsal hayata doğrudan yansımıştır. Bu 
durumun önüne geçilebilmesi adına iki alternatif 
sunulmuştur. Bunlardan ilki sermaye kullanımını 
serbest rekabet koşullarına bırakmak; diğer ise 
sermaye kaynaklarının kullanımındaki belirsizliği 
saf dışı bırakarak planlı ekonomiye yönelmekti. 
Özellikle dönemin koşulları, ülkenin iç ve dış 
konumu planlı ekonominin tercih edilmesini 
zorunlu kılmıştır. 1961 Anayasası’na da “Sosyal 
ve Ekonomik Hükümler” başlığı eklenmiş; böy-

lece devlet kalkınma planlarını hazırlama göre-
vini üstlenmiştir. Tüm bu planların icrası içinse 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. 
Bu amaç için hazırlanmış olan Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda (1963-1967), toplumsal hayat 
standartlarının yükselebilmesi adına sistemli ve 
uzun vadeli kalkınma çabalarının olması gerektiği 
belirtilmiştir (Takım, 2011: 156). Bu çabaların 
tümü Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi ve 
belli bir sisteme oturtulması adına gerçekleşti-
rilmiştir. Bununla birlikte gerçekleştirilen tüm 
çalışmalarda uzun vadeli ve köklü dönüşümler 
hedeflenmiştir. 

1961 Anayasası’nın yürürlükte kaldığı yaklaşık 20 
yıllık süre, göreli bir refah ve ekonomik büyüme 
dönemi olmasına karşın, “sürgit” sınıf çatışmasının 
yaşandığı bir dönem haline gelmiştir(Yalman, 
2002:14).1960’lı yıllara ekonomik açıdan bakıl-
dığında, devlet ‘ithal ikameci planlı kalkınma’ 
modelini benimsemiştir. Bu dönemde meydana 
gelen gelişmeler, Demokrat Parti iktidarının 
‘plansız’ ekonomi politikalarına tepki sonucu 
ortaya çıkmış, ekonomiye ‘liberal’ bir bakış açısı 
kazandırılmaya çalışılmıştır. Planlı ekonomiye 
geçiş ise belirtildiği üzere zamana yayılmıştır 
(Keyder, 1998:64-65). Bu yüzden Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nın ilk hedefi ekonomide 
% 7 gibi bir gelişme sağlamak olmuştur. Çağlar 
Keyder’e (1998:64-65) göre,

“1960’lar, hızlı sanayileşmenin, toplumsal dönü-
şümün ve burjuvazi içerisindeki farklılaşmanın 
bir araya toplandığı bir dönem oldu. Büyük çapta 
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kentleşme, kitleleri özgür kılmada kısa sürede 
başarılı olmuş, siyasal çatışmaların koşullarını 
hazırlamıştı. Yeni anayasanın liberal hükümle-
rini izleyen sendikalaşma, 1963’te 296.000’den 
1971’de 1,2 milyona yükseldi. Hızlı sanayileşme 
ve geleneksel toplumun çözülüşünün yanı sıra 
kent işçilerinin belirli ölçüde politikaya katıl-
ması, çevrenin özelliklerindendir. Küçük toprak 
sahibi köylülerin çokluğuyla yabancı sermayenin 
yokluğu, burjuvazi içerisinde herhangi bir hizbin 
hegemonik egemenlik kurmaktaki yetersizliği 
hızlı sanayileşmenin başlamasıyla birlikte önem 
kazanmıştır… Gerek sermaye ve emek açısından, 
gerekse piyasası açısından küçük sermayeciler 
kesimi kırsal alanına hızla dönüştürülmesine 
muhtaçtı. Kullandığı emek, büyük kentlerin 
çevresindeki geçici işlerde çalışanlar kitlesinden 
kaynaklanıyordu; piyasası ağırlıklı olarak gece-
konduydu. Bu kesimin içerisindeki girişimciler, 
kapitalist ideolojinin tersine, bireysel başarılarla 
daha sık pekişen alabildiğine gerici bir biçimini 
savunuyorlardı. Banka ve ticaret burjuvazisinin 
sanayi burjuvazisi karşısındaki güçlü bağımsızlığı 
bir başka çatışma boyutunu işin içine sokuyordu.”

1960’lıyılların sonlarına gelindiğinde holdingler 
içindeki örgütlenmiş büyük sermaye, ekonomik 
gücü küçük sermayecilerle paylaşmak isteme-
miştir. Ticaret ve sanayi odalarını hala küçük 
imalat sanayinin denetlemesi, özellikle iktidarın 
enflasyoncu politika yanlısı olmaması Türk top-
lumundaki ekonomik yapıyı içinden çıkılmaz bir 

hale getirmiştir. Yine İstanbul’daki sanayicilerin 
artık yüksek kalitede mal üretmesinden dolayı 
ücret artışları, buna bağlı olarak iç pazarın ge-
nişletilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Sayılan bu 
nedenlerden dolayı, kolay ithal ikamesi evresi 
sona ermiş, “farklı bir piyasa bileşimi, dünya 
ekonomisiyle değişik bir ilişkiler kalıbı, sanayi 
girdilerinde daha yüksek bir ithal katkı evresi” 
(Keyder,1998:67) ortaya çıkmıştır. Ekonomide 
sanayi sektörünün payı giderek daha belirgin hale 
gelmiş, bu sanayileşme sürecinde özel kesim hızlı 
bir gelişme göstermekle birlikte, kamu yatırımları 
da ağırlığını korumuştur.

Sanayileşen Türkiye’nin yaygın altyapı ihtiyacı, 
yol, ulaşım, haberleşme ve enerji gibi alanları 
kamu yatırımının payını arttırdığı gibi, kamu 
doğrudan özel mal üreten alanlarda da aktif ola-
rak varlığını sürdürmüştür. Ekonomide sermaye 
birikimindeki zayıflık, bir yandan kamunun payı-
nın yüksekliğine, diğer yandan ekonomide küçük 
işletmelerin payının yüksek olmasına yol açmıştır 
(Erkan, 2007:44).” Bununla birlikte, “hem kırsal 
alanlardan akan işgücünü istihdam edecek sanayi 
aynı hızla gelişmemiş, hem de kentsel alanlar, 
gelen nüfusu barındıracak konut oluşumunu 
sağlayamamıştır. Sonuç olarak gecekondularda 
yaşayan ve ikincil ekonomik sektörlerden geçi-
mini sağlamaya çalışan bir göçmen kitlesi, kent 
nüfusunun ağırlıklı bir parçası haline gelmiştir  
(Öztürk ve Altıntepe, 2008: 12).”
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3. 1960’LI YILLARDA TÜRK SİNEMASI’NIN 
DURUMU

1960’larda yaşanan bunca değişimin ardından 
sinemaya odaklanacak olursak, bu dönemin 
diğer konulardaki dönüşüm ile paralel gittiğini 
söyleyebilmek mümkündür. 1960-1970 arasında 
toplam 1710 film çekilmiştir. 60’lara kadar ege-
men ideolojinin baskı ve yönlendirmesi sonucu 
toplumsal gerçekliği gör(e)meyen senarist ve 
yönetmenlerin yüzünü topluma çevirmesiyle 
toplumu konu alan filmler yapılmaya başlanmıştır. 
Filmler toplumu, genel etik anlayışı sorgulayan, 
realiteyi göstermeye çalışan senaryolardan seçil-
miş, düşünceler dağınık olmaktan çok toplumun 
pratikleri üzerinde bilinçli etki yapacak şekilde 
organize edilmiştir (Sayın, 2005: 54).

Türkiye’de 1960’lı yıllar ekonomik, sosyal, 
siyasal… vb. birçok konuda problemli geçse 
de sanat ve sinema alanında durumun tam tersi 
olduğunu söyleyebilmek mümkündür: 1960’lı 
yıllarda Türk sineması büyük bir atılım içerisine 
girmiş ve kaliteli filmler üretilmeye başlamıştır. 
Üretilen bu filmler birbiri ardına vizyona girmiş 
ve ulusal bilinç oturtulmaya çalışılmıştır. 1950’li 
yıllarla birlikte Türk filmlerine olan ilgi artmış, 
1960’lı yıllarda ise doruk noktasına ulaşmıştır. 
İzleyicilerin talebi karşısında yapım evleri seri 
üretime geçmişlerdir. Renkli filmlerin seri bir 
şekilde çekilmeye başlanmasıyla birlikte Amerikan 
Sineması ikinci plana atılmaya başlanmıştır. 
Sinemanın bir sektör halini alması yeni yapım 
evlerinin ortaya çıkmasını sağlamış ve 1966 yı-

lında üretilen 241 filmle Türk Sineması, dünya 
uzun metraj sıralamasında dördüncü sıraya kadar 
yükselmiştir (Sinema Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 27.02.2015).  Bu istatistikler göz önüne 
alındığında gerek yapım, gerek üretim, gerekse 
de dağıtım gücü göz önünde bulundurulduğunda 
Türk Sineması’nın altın çağı olarak kabul edile-
bilmektedir. 

Türk Sineması 1960’lı yıllarda farklı bir akımın 
etkisi altına girmiştir. Bu yıllarda sinemanın 
kültürel- toplumsal boyutları ön plana çıkmış 
ve toplumsal gerçekçilik akımı oluşmuştur.  
Toplumsal Gerçekçilik akımı Türkiye’de 27 
Mayıs’ın hemen ardından genç yönetmenlerin 
özgün, ulusal bir sinema dili oluşturma amacı 
neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu akım ile aynı 
zamanda Batı’nın estetik anlayışını da ön pla-
na çıkarabilmek amaçlanmıştır.  1960’lı yıllar 
kültür-sanat alanında renkli görüntülere sahne 
olmuş ve Türk filmleri birçok festivale katılarak, 
ödüllerle dönmüşlerdir. Özellikle 1960’lı yılların 
ortalarına doğru üretilen filmlerde dramatik un-
surlar, toplumun içerisinde bulunduğu çelişkiler 
ve sancılı modernleşme süreci ön plana çıkmak-
tadır. Toplumsal gerçekçi filmler; Türkiye’de 
var olan kimlik arayışını yansıtmakta ve yeni 
oluşan ilerici orta sınıfın da duygu-düşüncelerini 
konu edinmektedir.  Kısacası toplumsal gerçekçi 
filmler mevcut toplumsal düzeni devrimci ve 
objektif bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıma-
ya çalışmış; aynı zamanda da özgün bir sinema 
dili oluşturmayı hedeflemiştir (Kasım, Atayeter, 
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2012: 23).  Toplumsal gerçekçilik akımında her 
sanatçının topluma karşı sorumluluğunun olduğu 
anlayışı hâkim bir durumdadır. Buna göre sanatçı 
toplumdaki eşitsizlikleri ve yanlışları olduğu gibi 
aktarmalıdır. Nitekim bu dönemde sinemada 
böyle bir yol izlenmiştir. 

Anayasanın getirmiş olduğu ortam sosyal gerçekçi 
filmlerin üretilmesini sağlamış; Halit Refiğ, Metin 
Erksan, Lütfi Akad, Atıf Yılmaz gibi yönetmenler 
bu tarz filmler çekmeye başlamıştır. 1965’li yıllara 
gelindiğinde arabesk melodramlar, aile filmleri, 
sulu güldürülerin sayısında artış yaşanmıştır. Bu 
filmlerin birçoğu küçük bütçelerle ve çekilmiştir. 
Bununla birlikte; aynı anda iki farklı set kurulmuş 
ve maliyetler minimum düzeye indirgenmiştir. 
Türk sineması için 1967’li yıllar farklı bir baş-
langıca sahne olmuştur. Renkli filmlerin hızlı bir 
şekilde üretilmeye başlamasıyla birlikte sinema 
dönüşüm süreci içerisine girmiş, 1968 yılında ise 
Türkiye’nin televizyonla tanışması sinemadan 
kopuşu sağlamıştır. Yapımcılar bu süre zarfında 
oldukça yüksek miktarda kar elde etmelerine 
rağmen sinemanın sanatsal boyutuna gerektiği 
ölçüde yatırım yapamamışlardır. Fakat birçok 
film, teknik yetersizliklerinden dolayı yurtdışında 
gösterilememiş; yarışmalara ise katılamamıştır. 
Metin Erksan’ın aktardıklarına göre 1960-1970 
yılları arasında toplamda 2004 farklı film çe-
kilmiş; bunların 1734’ü siyah beyaz; 268’i ise 
renkli olmuştur. Bu dönem içerisinde Yılmaz 
Güney özgün senaryolara sahip filmleriyle ön 
plana çıkmış; aynı zamanda Metin Erksan’ın 

1963 yılında çevirdiği Susuz Yaz filmi Berlin 
Film Şenliği’nde büyük ödüle layık görülerek 
Türk sinemasının tabiri caizse kaderini değiştir-
miştir. Yine bu yıllarda Türk sinemasının batıya 
açılması hedeflenmiş ve bu amaçla Sinematek 
kurulmuştur (Aydın, 1997: 12-13). Böylelikle 
ticari sinemalarda gösterilebilme şansı bulmayan 
filmler seyircilerle buluşmuş, fimler alt yazı ve 
simultane tercümeyle gösterilmiştir. 

Toplumsal gerçekçilik akımı sinemaya tam olarak 
yansımasa da bu yolda önemli adımlar atılmıştır. 
Bu çalışmalara yarım gerçekçilik ya da pembe 
gerçekçilik diyebilmek mümkündür. Özellikle 
Metin Erksan’ın çekmiş olduğu filmlerde Türk 
köylüsü ve Türk köylüsünün sorunları işlenmiş; 
kent hayatının acımasız yüzü vurgulanmıştır. Bu 
dönemde damgasını vuran bir diğer yönetmen 
ise Atıf Yılmaz’dır. Yılmaz, altı aylık süre zarfı 
içerisinde birden çok filme imza atmıştır. Bu 
filmler arasında ‘Dolandırıcılar Şahı’ (1961), 
‘Yarınlar Bizimdir’ (1963), ‘Murat’ın Türküsü’ 
(1965) yer almaktadır. Bu dönem içerisinde ilk 
defa işçi sorunları, sendikalaşma ve grev konularını 
ele alan film olan ‘Karanlıkta Uyananlar’ 1965 
yılında Ertem Göreç tarafından beyazperdede 
kendine yer bulmuştur (Özön, 1995: 33).

4. 1960’LARDA YAŞANAN TOPLUMSAL 
DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA ŞAFAK BEKÇİLERİ 
FİLMİ

1960’lı yıllarda ideolojik olarak belli bir amaca 
hizmet eden filmlerden biri olan Şafak Bekçileri, 
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dönemin en çok hâsılat yapan filmleri arasına 
girmiş, konusu itibariyle Türk toplum yapısında 
değişime yol açacak temsil öğelerine başvurmuştur. 
Filmin senaristi ve yönetmeni olan Halit Refiğ, 
1960’ların ilk yarısından sonra ortaya çıkan ‘Ulusal 
Sinema’ akımının öncülerindendir. Refiğ’in bu 
kavramının ortaya çıkışında Kemal Tahir’in dü-
şünsel yapısı ve romanlarının büyük etkisi vardır. 
Yabancı sinema tahakkümüne karşı koyma amacı 
taşıyan Ulusal Sinema, Türk kültüründen beslenen 
bir akım olmuştur (Refiğ, 2005:3).

Görsel 1: Şafak Bekçileri Filmi’nden Örnek 
Kare

4.1. Şafak Bekçileri Filminin Künyesi

Yönetmen: Halit Refiğ

Senaryo: Bülent Oran, Halit Refiğ, Sadık Şendil

Yapımcı:  Göksel Arsoy

Görüntü Yönetmeni: Kenan Kurt

Yönetmen Yardımcısı: Orhan Çubukçu

Kurgu: Diamandi Filmeridis, Metin Miroğlu

Yapım Amiri: Doğan Arsoy

Set Amiri: Fethi Oğuz

Kamera Ekibi: Sertaç Karan

Post-Prodüksiyon: Cengiz Arlı, Cemil Orhon

Ses Kayıt: Marko Buduris

Oyuncular: Göksel Arsoy (Üsteğmen Göksel 
Akıncı), Leyla Sayar (Zeynep), Nilüfer Aydan 
(Teğmen Aydan),  Ahmet Tarık Tekçe (Astsubay 
Karadayı), Hüseyin Baradan (Kâhya Hamdi), 
Ekrem Bora (Üsteğmen Faruk), Mümtaz Ener 
(Kudret Ağa), Oktay Menteş (Kovboy Kerim), 
Asım Nipton (Göksel’in Babası) 

Yapım Yılı: 1963, Türkiye

Gösterime Giriş Tarihi: 14 Ekim 1963

Film Süresi: 118 Dakika

4.2. Şafak Bekçileri Filminin Özeti ve Film 
Hakkında Genel Bilgi

Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Nilüfer Aydan, Ahmet 
Tarık Tekçe, Hüseyin Baradan ve Ekrem Bora 
gibi sanatçıların rol aldığıŞafak Bekçileri filminde 
daha önce de bahsedilen 27 Mayıs 1960 askeri 
ihtilalinde önemli bir görev alan silahlı kuvvet-
lerin rolü ve Türk topraklarındaki ilerici-gerici 
tartışmalar ele alınmaktadır. 
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1960’ların başında çekilen filmin konusu basitçe 
bir aşk hikâyesi gibi görünmektedir. Genç bir 
hava subayı olan Göksel ve arkadaşı Furkan 
İstanbul’a tatile gider. Göksel,İstanbul’da genç bir 
hanım olan Zeynep ile tanışır ve birbirlerine âşık 
olurlar. Çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşen 
bu olay Göksel ve Zeynep’in ayrı dünyaların 
insanları olduklarını düşünmeleriyle son bulur. 
Fakat Göksel, Eskişehir’degörev yaptığı hava 
üssüne geri döndüğünde Zeynep’i burada görür 
ve ilişkileri tekrar başlar. 

Zeynep, Eskişehirli toprak sahibi olan Kudret 
Ağa’nın kızıdır ve nişanlıdır. Nişanlısını sevmeyen 
Zeynep, Göksel ile ilişkisinin başlamasıyla birlikte 
nişanlısından ayrılır. Zeynep’in babası Kudret 
Ağa Eskişehir’de bulunan hava üssünü istemez, 
havacıların uçakları denemek için kullanmalarından 
rahatsız olur. Çocukların okula gönderilmesine 
de karşı olan Kudret Ağa bu sebepten dolayı 
köyün öğretmeni ile iyi geçinemez. Köylülerin 
çocuklarını okula göndermemeleri için ikna et-
meye çalışan Kudret Ağa, kızının da bu çevrede 
siyasi olarak saygın birinin oğluyla evlenmesini 
ister.  Çünkü Kudret Ağa güçlü ilişkiler kurup 
bunu kendi menfaati doğrultusunda kullanmayı 
hedefler. Hava üssündeki ilişkiler ise Kudret 
Ağa’nın çevresindeki yaşanan ilişkilerden çok 
farklıdır. Göksel’in üsteğmen olarak görev aldığı 
bu hava üssünde teğmen Aydan,  Göksel’e âşık 
olur. Teğmen Aydan, eğitimli, görgülü ve anlayışlı 
bir bayandır. Aydan aynı hava üssünde babası 
ile birlikte çalışmaktadır. Baba-kız ilişkisinin 

son derece örnek olacak boyutlarda gösterilmesi 
filmin başka bir boyutuna da dikkat çekmektedir. 

 Zeynep ile Göksel’in ilişkisinde ise bir sorun 
vardır. O da Kudret Ağa’nın bir havacıya kızını 
vermek istememesidir. Kudret Ağa, Göksel’in 
istifa edip topraklarının başına geçmesi koşu-
luylagençlerin evlenmelerine izin vermektedir. 
Zeynep’in de ısrarı ile Göksel bulunduğu hava 
üssündeki görevinden istifa etmeye karar verir. 
Fakat aynı gün Göksel’e, ondan başka kimsenin 
yapamayacağı düşünülen bir görev verilir. Göksel 
istifa edeceğini söylemeden bu görevi kabul eder. 
Fakat uçuş esnasında uçağın düştüğü haberi gelir. 
Herkes üsteğmen Göksel’in öldüğünü düşün-
mektedir. Fakat üsteğmen Göksel düşen uçaktan 
atlamış ve kurtulmuştur.  Bu olayı duyan Zeynep 
babasının evinde daha fazla durmak istemez ve 
kalacak yer olarak hava üssündeki Aydan’ların 
evine sığınır. Göksel’in yanına gelen Zeynep, 
yaptığı hatanın farkındadır ve artık Göksel ile 
aynı yolda yürümeye kararlıdır. O da eğitimine 
devam edecek ve Türkiye’nin aydınlık yolda 
ilerlemesine katkıda bulunacaktır.  Zeynep de 
bir köy öğretmeni olacak ve aydınlık nesiller 
yetiştirmek için Göksel ile aynı yolda yürüyecek-
tir. Gerici-ilerici kavramlarını sıkça akla getiren 
Şafak Bekçileri, bu karşılaştırmayı ikili karşıtlık 
üzerinden kurgulayarak seyirci ile buluşturmuştur.

4.3. Şafak Bekçileri Filminin İçerik Analizi

“Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel 
veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların 
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ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 
sürecin izlendiği araştırma” (Yıldırım ve Şimşek, 
2011: 39) olarak tanımlanan içerik (nitel) anali-
zi, sosyal olgulardan yola çıkarak bu bağlamda 
olguları bulundukları çevre açısından inceleyen 
bir yaklaşımdır. Söylem analizinin temel alındığı 
bu çalışmada filmde yer alan görsel metinlerin 
ve konuşmaların neticesinde oluşan anlam bü-
tünlüklerinin incelemesi yapılacaktır. 

Bu araştırmada “söylem analizi” yönteminden 
yararlanılacak ve her film örneklemi için bu yön-
tem esas alınarak çözümleme gerçekleştirilecektir. 
Dijk’e (2003:55) göre söylem;  “her biri sonsuz 
şekilde birbirine bağlanabilen, kendi kategorileri 
ve unsurları olan birçok düzeydeki karmaşık 
yapı”dır. Foucault’a göre ise “bilgi yoluyla ko-
ordine edilen, bir iktidar dilinin ortaya çıkmasına 
neden olan, bir ibareler dizisi olmanın yanı sıra, 
toplumsal maddiliği ve ideolojik özgürlüğü olan 
ve her zaman iktidarla üst üste binen” bir yapı 
görünümündedir (Mutlu, 2008:262). 

Hâkim ideolojinin dışında yer alan kesimle-
rin medyada ve sinemada ötekileştirilmesi ve 
gerçekliğin yeniden üretilmesi Stuart Hall’in 
deyişiyle, “gerçeklik tanımlarının, tüm dilsel 

pratikler yoluyla desteklenip üretildiğini ve bu 
dilsel pratikler aracılığıyla ‘gerçek’in seçilmiş 
tanımlarının temsil edilişi”ni (Akca, 2007: 11- 12) 
ortaya koymaktadır. Söylem Çözümlemesi ya da 
Eleştirel Söylem Çözümlemesi; dili “söylem olarak 
tanımlayan ve sosyal bilimler ile etkileşim sonu-
cunda oluşan bir yöntemdir. Okuma ve anlamaya 
dayalı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan söylem 
analizi; dil çalışmalarının, yani kelime ve cümle-
lerin incelenmesine dayanmaktadır. Kuramcılara 
göre söylemin en önemli ilgi alanlarından biri de 
insanların görüş noktaları, konumları ve olanaklı 
kıldıkları bağlantılarıdır. Bu bağlamda seçilen örnek 
filmlerin hem metinsel hem de görsel olarak çok 
yönlü analizinin yapılması hedeflenmiştir. Hem 
söylem analizi hem de söylemi toplumsal bir 
pratik olarak yorumlayan eleştirel söylem ana-
lizinin uygulanacağı çalışmada görsel metinlerin 
ideolojik yapıları analiz edilmeye çalışılacaktır. 

 Filmde birçok sorun ve bu sorunlara üretilen 
çözümler bulunmaktadır. Eskişehir’de çekilen film 
hava kuvvetlerine ait jet görüntüleriyle başlar ve 
jet pilotlarının hayatlarını anlatır. Konusu itiba-
riyle askeri bir film olma özelliğini taşır. Filmin 
açılış sahnesinde üsteğmen Göksel uçaktayken 
yaşadığı bir problem sonucu uçağı yere çakılır, 
fakat cesareti ve zekâsıyla ölmekten kurtulur.
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Görsel 2: Şafak Bekçileri Filmi’nin Afişi

Üst teğmen Göksel’in havacılığa olan tutkusu 
ailesi tarafından yadırganmakta, her an ölüm ile 
burun buruna gelen oğullarının farklı bir meslekle 
uğraşmasını istemektedirler. Fakat Göksel bu 
durumu tanrı sevgisine benzetir ve mesleğinden 
vazgeçmeyeceğini söyleyerek ne kadar idealist 
bir genç olduğu vurgular. Göksel’in yakın ar-
kadaşlarından Faruk ise farklı bir subay olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Faruk, vaktini eğlence 
mekânlarında geçirirken, Göksel idealleri doğrul-
tusunda ders çalışan bir karakter olarak sunulur. 
İstanbul’a izne giden Göksel burada Eskişehir’de 
toprak ağası olan Kudret Ağa’nın kızı Zeynep 
ile tanışır ve ona âşık olur. Filmde bir hava üst 
teğmeni ile ağa kızının aşk hikâyesi çerçevesin-
de, askeri hayatlar ile halk ve ordu arasındaki 
ilişkiler ideolojik temsiller eşliğinde vermektedir. 
Özünde ileri-gerici çatışmasını anlatmaya çalışan 
film bunu iyiler (ordu) ve kötüler (köy ağası) 

olarak kodlamıştır. Askeriye ile ağalık düzeni 
birbirinden farklı iki işleyiş şeklidir. Film bir ta-
raftan ordu içindeki ast-üst ilişkilerini ele alırken, 
diğer taraftan ağalık sistemi içerisindeki ilişkileri 
anlatmaya çalışmaktadır. Hava kuvvetlerindeki 
rütbeli insanlar eğitimlidir. Görevler açısından 
bakıldığında kadın erkek ayrımının yapılmadığı 
film ayrıca akrabalık ilişkilerinin de ordu sınır-
ları içinde önemli olmadığını vurgulamaktadır. 
Örneğin; üst rütbeli askerlerden Aydan kadındır 
ve babası da aynı kuvvetlerde makinisttir. Aydan 
ve babasının günlük hayatını da ele alan filmde, 
kadının hem evde hem de işte başarılı olduğunun 
altı çizilmektedir. 

Filmin diğer cephesi olan köy hayatına ve ağalık 
sistemine baktığımızda tam tersi bir konumlan-
dırma görülebilmektedir. Kudret Ağa, varlıklı bir 
aileden gelmektedir. İnsanlara değer vermeyen, 
onları sadece iş gücü olarak gören Kudret Ağa, 
işçilere sürekli hakaret etmekte, onları aç bırak-
makla tehdit etmektedir. Erkeğin baskın olarak 
sunulduğu filmde, kadına çalışması ve susması 
tavsiye edilmektedir. Örneğin, Göksel, Zeynep 
ve Kudret Ağa’nın kahvaltı masasında yapmış 
olduğu bir pasajda, konu ile ilgili fikrini beyan 
eden Zeynep’e babası, “sen sus kız, elinin hamuru 
ile erkek işine karışma” diyerek sert çıkmaktadır. 
Ağalık sisteminde kadının yeri ve davranış kalıp-
ları filmde açıkça verilmiştir. Ağalık sisteminin 
eğitime bakış açısının da yansıtıldığı filmde, 
Kudret Ağa kızı da dâhil olmak üzere köylünün 
ve köylü çocuklarının okula gitmesini istemez. 
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Bu yüzden köye okul yaptırmayan Kudret Ağa, 
çocukların eğitim haklarını ellerinden almış 
olur. Zeynep’in de babasının bu tavrını normal 
karşıladığı sahnelerden bir tanesi Göksel ile 
köyde dolaşırken, köyün kötü şartlar içerisindeki 
durumunu garipsememesi olarak görülür. Bu da 
Zeynep’in iyi bir kolejde eğitim alsa da sistemi 
içselleştirdiğinin göstergesidir. 

Ağanın toprakları sınırsızdır, fakat devletin 
arazisini kullanmaktadır. Hava kuvvetlerinin o 
araziye gelmesiyle ağanın sınırsız olan kuvveti 
kırılmış, bu da ağa ile orduyu karşı karşıya 
getirmiştir. Burada 27 Mayıs öncesi Demokrat 
Parti iktidarına gönderme yapılmaktadır; çünkü 
askerin müdahaleyi yapmasının nedeni DP’nin 
tıpkı Kudret Ağa gibi iyiyi görmezden gelip halkı 
ezmesi olarak gösterilmektedir. Kısacası filmde 
siyasi oluşum olarak sürekli darbe öncesine gön-

derme yapılmakta, darbeden öncesi ile askerin 
duruma el koymasından sonra normalleşen hayata 
vurgu yapılmaktadır. Yine filmde siyasi duruma 
dikkat çeken sahnelerden bir tanesi de Eskişehir 
eşrafından Emrullah Bey’in seçim hazırlıkları 
yaparken yandaşları ile olan konuşmasıdır. Altın 
kaplama dişleri, sonradan görme havası olan 
Emrullah Bey’e memur ve subay ailelerinin ya-
şadığı bölgeden oy çıkmamaktadır. Fakat Kudret 
Ağa’nın dünürü olan Emrullah Bey, “merkezde 
kaybetsek bile öbür bölgelerde rahat rahat ka-
zanırız” der. Burada izleyiciye Emrullah Bey ve 
efradının mensup olduğu partinin ideolojisinin 
memur ve asker halkına hitap etmediğinin altı 
çizilmektedir. Yani eğitimli insanlar bu partiye oy 
vermez, vermemelidir.  Bu da darbe öncesindeki 
Demokrat Parti iktidarına bir gönderme olarak 
algılanabilmektedir. 

  

Görsel 3: Kudret Ağa ve Emrullah Bey’in Seçim Görüşmeleri

Kültürel yönelimler ekseninde filmi ele aldığı-
mızda yine iki karışık kavramın vurgulandığı 
görülmektedir. Modernlik ve geleneksellik ayrımı 

ordu da belirgin bir şekilde verilmiştir. Örneğin 
hava kuvvetlerinde er olan yer görevlisi Memo 
gelenekselliğin temsili olarak verilmiştir. Üst 
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teğmen Göksel ile Memo arasında geçen bir 
konuşmada görücü usulü evliliğe gönderme 
yapılmaktadır.“Sözlün güzel mi?” diye soran üst 
teğmen Göksel’e Memo, “Çok güzelmiş” der. 
Bunun üzerine Göksel, “Miş ne demek?” diye 
sorar. Memo, “Ben daha yüzünü görmemişim 
komutanım.”diye karşılık verir. Yine inanç konu-
suna değinilen filmde, boş inançlara, inançların 
nasıl sömürüldüğüne ve dini cehalete gönderme 
yapılmaktadır. Uçak havalanırken Memo ile 
Karadayı arasında geçen diyalogdan bu durum 
anlaşılmaktadır:

-Bizim köydeki evliya da böyle uçuyormuş.

-Kim görmüş uçtuğunu?

-Bizim kör muhtar görmüş.

-Körmüş de nasıl görmüş?

Görsel 4: Memo ile Karadayı Arasında 
Geçen Diyalog

Bu diyalogdan da anlaşılacağı üzere eğitimsiz 
insanların boş inançları olduğu fakat orduda bu 
tarz inançlara yer verilmediğinin altı çizilmekte, 
modern düşünce sisteminin varlığı vurgulanmaktadır.

Kadına bakışın da belirgin olarak verildiği filmde, 
kadınlara yönelikçeşitli tanımlamalar karşımıza 
çıkmaktadır. Hava kuvvetlerinde görev yapan 
Aydan’ın, erkek meslektaşlarına kadınlara yönelik 
davranışları hakkında bilgiler vermesi, kadına yö-
nelik tanımlamalar kullanması, kadının konumunu 
ön plana çıkarmaktadır. Yine, Aydan’ın Göksel 
ve Faruk’un da içinde bulunduğu bir arkadaş 
grubunda kadına yönelik kültürel öğretilerde 
bulunması dikkat çekicidir:

-En mühimi kızın karakteri huyu suyu nedir onu 
anlamak…

-Nasıl anlaşılır?

-Kıyafetinden, süsünden, davranışından yahut 
elinde taşıdığı bir şeyden, mesela elinde bir 
moda mecmuası varsa ileride ev kadını olması 
muhtemel mazbut bir insandır. 

-Dostluğunu nasıl kazanacağız?

-Sık sık güzel olduğunu, göz kamaştırıcı olduğu-
nu söyleyeceksin. Her kadın kendini ötekilerden 
daha üstün, daha iyi kalpli sanır, ona ihtiyacın 
olduğunu hissettireceksin.

-Ne ihtiyacı?
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

-Manevi ihtiyaç, bir kıza sana muhtacım sen 
bana kuvvet veriyorsun dedin mi en büyük iltifat 
yerine geçer.

  

Görsel 5: Aydan’ın Arkadaş Grubunda Yapmış Olduğu Kadına Yönelik Öğretiler

Görüldüğü üzere Aydan, kadınlar hakkında 

arkadaşlarına öğretilerde bulunurken kendisi 

de elinde bir mecmua bulundurmakta, aslında 

kendisinin de mazbut bir ev kadını olacağına 

gönderme yapmaktadır. Yine ağanın kızı ve üst 

teğmen Göksel’in sevgilisi Zeynep karakterine 

baktığımızda, modern bir okuldan mezun olmuştur; 

fakat Zeynep’in bu okula gönderiliş nedeni sadece 

görgüsünün artması içindir. Geleneksel kadının 

vurgulandığı Zeynep karakteri, köyün içinde 

gezerken başını kapatır, şehre indiğinde açar, lüks 

otomobile biner. Köy ile şehir arasındaki farkın 

tasvir edildiği bu sahneler, geleneksel kadının 

konumunu da belirginleştirir. Daha sonrasında 

geleneksel kadın statüsündeki Zeynep’in modern 
üst teğmen Göksel’in etkisiyle bakış açısı değişir 
ve köy öğretmeni olmaya karar verir. Çünkü 
Kudret Ağa gibilerin elinde bulunan topraklara 
aydınlığın, eğitimin gitmesi şarttır.
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Görsel 6: Zeynep ve Göksel’in 
Görüşmelerinden Kareler

SONUÇ

1960’lı yıllar Türkiye adına oldukça sancılı ve 
çalkantılı geçmiştir. Siyasal, ekonomik, toplumsal 
hayatta köklü değişiklikler yaşanmıştır. 27 Mayıs 
1960 Askeri ihtilalinin ardından hızlı bir toplumsal 
dönüşüm meydana gelmiştir. Özellikle şehir içi 
nüfus hızlı bir şekilde artmaya başlamış ve iç 
göçlerin önüne geçilememiştir. Büyük şehirlerdeki 
iş imkânı ve yaşam koşulları iç göçü tetiklemiştir. 

Ekonomik açıdan da zorlu geçen bu yıllar enflas-
yon oranının yüksek oluşu ve dış ödeme güçlüğü 
Türkiye’nin toplumsal yapısını derinden etkile-
miştir. Bu gelişmeler üzerine Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından beş yıllık kalkınma planlarının 
oluşturulmasına başlanmıştır. Böylelikle kamu 
açıklarının finanse edilmesi amaçlanmış ve vadeli 
bir şekilde planlı ekonomiye geçiş hedeflenmiştir. 

Türk siyasal hayatı 1960’lı yıllarda birçok prob-
lemle karşı karşıya kalmış, Demokrat Parti son-
rası köklü bölünmeler meydana gelmiştir. 1961 
Anayasası oluşturulduktan sonra aynı siyasal 
düşünceye sahip gruplar arasında çeşitli konularda 
düşünce ayrılıkları ortaya çıkmış, politik yaşam 
bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. 

1960 Mayıs’ında yapılan askeri müdahale sonrasında 
değişen Türkiye’ye paralel olarak sinemada da 
büyük değişimler olmuş, toplumsal gerçekçiliğin 
işlendiği birçok konu gündeme taşınmıştır. Ulusal 
akımın öncülerinden Halit Refiğ, toplumun farklı 
tabakalarındaki gerçekliği filmlerinde işlemiştir. 
Toplumsal dönüşümün tezahürü olarak beliren 
ikili karşıtlıkların filmlerde oldukça belirgin 
bir şekilde işlenmesi, sosyal yaşama ait gerçek 
fikirlerin oluşmasına katkı sağlamıştır.

Toplumun gerçeklerinden bağımsız soyut film-
lerin yapılamayacağını savunan Halit Refiğ ve 
O’nun akımı içinde yer alan yönetmenler devletin 
tekelinde olmayan bir sinema anlayışına sahip 
çıkmışlardır. Halit Refiğ’in yönetmenliğini yap-
tığı Şafak Bekçileri filmi bu anlayışın en seçkin 
örneklerinden biridir. Burada topluma aitdeğerler 
ya da sorunlara ilişkin değerlendirmeler oldukça 
ilgi çekicidir. Varlıklı bir toprak ağasının kızı ile 
ordudaki bir üsteğmenin aşkı üzerine kurulu bir 
hikâye olan Şafak Bekçileri, bu konu üzerinden 
sosyal mesajlar vermiş, gerici-ilerici tartışmasını 
film içerisinde tekrar irdelemiştir. 
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Eğitimli-eğitimsiz karşılaştırmasının yapıldığı 
filmde, köylü-şehirli zıtlığı ve kadının rolü de 
baskın bir şekilde irdelenmiştir.  Filmin analiz 
kısmında da belirtildiği gibi kadına erkek bakışı 
üzerinden yüklenen roller daha çok kadını edilgen 
konuma yerleştirmektedir. Burada köyde yetişen 
bir kadınla, şehirde yetişen bir kadının misyonu-
nun birbirinden farksız bir şekilde gösterilmesi 
dönemin kadına bakışını belirtmesi açısından 
büyük önem arz etmektedir. 

Toplumsal dönüşümün net bir şekilde gözlem-
lenebildiği Şafak Bekçileri filmi o güne kadar 
işlenmemiş bir konuyu gündeme getirmesi ile 
döneminde ilgi odağı olmuş ve günümüzde de 
önemini kaybetmeden koruyabilmiştir. Filmde 
1960’lı yılların toplumsal, ekonomik ve siyasal 
yaşantısına dair birçok öğe açık bir şekilde gö-
rülmektedir. Filmin yayınlandığı dönemden sonra 
ordudaki havacılık bölümüne başvuru sayısında 
artış yaşanmış, bu durum ise toplumun ulusal an-
lamda bu tarz filmleri öğretici olarak algıladığına 
işaret etmiştir. Aynı şekilde toplumsal cinsiyet 
rollerinin üretilmesine katkıda bulunan film,  ulus 
kültür içindeki değerlerin yeniden inşa edilmesi 
noktasında önemli bir görev üstlenmiştir.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Cinema is one of mankind’s oldest arts, met with the public through The Lumiere brothers’ first run on 
December 28, 1985. Cinema is of great importance in terms of both being an innovative art in terms 
of technology and reflecting the fact. Cinema provides sensing of life and also the ability to look at 
reality lived in different angles. It can forefront suppressed emotions and sometimes perform social 
criticism. Cinema is in direct relation with many disciplines. Cinema fed by the branches of science 
such as history, politics, economics... etc. can never be isolated from these areas. Different stages had 
by a society, culture and life of that community constituted building blocks of the cinema. Cinema, 
which is a cultural mass media, has created a large domain in the world for more than a century since 
formation process because of both visual and visual aspects. This effect has faced with the matter 
of evaluation of ideological structuring in which cinema had and committed secretly, in time. As in 
every region of the World, the art of cinema has also great importance in Turkey. In particular, the 
relationship between cinema and politics stand out clearly. When Turkish cinema’s narrative codes 
examined, it is emerged that these are different from the style as in advanced-modern societies. It 
should be noted that art born, grows and develops from the structure of the society in which it lived. 
There is an indissoluble bond between society, culture, economics and politics. Therefore, distingu-
ishing mentioned items from each other is almost impossible. The slightest change experienced in 
economic, cultural and social life is directly reflected in the cinema and sociological perspective can 
be changed in a moment. Before a detailed examination of Şafak Bekçileri movie directed by Halit 
Refiğ in 1963, providing an insight to the period of shooting the movie in terms of socio-cultural, 
political and economic point will be appropriate. Because there is an obvious ideological bond bet-
ween the shooting date of the movie and the movie’s period properties, it is necessary to look that 
time.  Looking at Turkish society in 1960s is important to specify the properties of the movies made 
in this period. In this regard, examining this period in terms of urbanization, migration, squatting 
and the structure of the Turkish family will be useful. When considered the structure of the Turkish 
society in the 60s, it can be seen that urbanization, migration, squatter, apartment life, white goods 
and automobiles were indispensable element of society. In addition, television was the honor guest 
and club culture become popular in the final moments of this period, thus these have emerged as 
extremely important concepts in terms of our examination of this period. Changes occurred in the 
socio-cultural structure of Turkey as a result of these factors, the family structure has given rise to 
some transformation. Cities began to ethnically diverse due to the massive migration from the co-
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untryside. Population concentrated in a sensible way. Due to the fact that the problems experienced 
by people moving in large cities such as the new generation of squatters, it has been added between 
the problems of city life. In addition to being a citizen, it has accelerated the development of the 
capitalist system; as a result, workers’ families have proliferated in this period, out of the family of 
the woman found herself in this class. The emergence of women’s work and gain their economic 
freedom scene brought him to an influential position in the community. In spite of the fact that eco-
nomic, social and political aspects passed problematic in 1960s in Turkey, it is possible to say that 
the opposite of the situation in art and cinema. Turkish cinema in the 1960s has entered into a major 
breakthrough and began to produce quality films. Those produced films be released one after another 
and tried to fit national consciousness. With 1950, it has increased interest in the Turkish films, and 
in 1960 reached its climax. Due to the demands of the audiences, production companies passed the 
mass productions. Because the color films were produced as series production, the American Cinema 
became of secondary importance. Take the form of a sector of the cinema led to the emergence of 
new home construction. The Turkish Cinema rose to fourth place in the world feature ranking with 
its 241 films in 1966. Şafak Bekçileri (Dawn Keepers), one of the films served a specific purpose 
ideologically in the 1960s, entered the period between the films that most revenue. This film applied 
subject representation to lead to changes in the structure of the Turkish society. Halit Refiğ, who is 
the screenwriter and director of the film, is the pioneers of the ‘National Cinema’ movement, emerged 
after the first half of 1960. Kemal Tahir’s intellectual and novel structure has a great effect in the 
emergence of the concept of Refiğ. The National Cinema with the aim of countering the dominance 
of foreign films has been a stream fed by the Turkish culture. In the film, many famous players 
such as Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Nilüfer Aydan, Ahmet Tarık Tekçe, Ekrem Bora and Hüseyin 
Baradan took the role. Also, an important role of the armed forces involved in the military coup 
of May 27, 1960, and progressive- reactionary debate on the Turkish soil are discussed in the film. 
Şafak Bekçileri, which can be observed clearly the social transformation, has brought an untreated 
subject until that time and it has been the limelight during that period and protected its importance. 
The 1960s’ social, economic and political life and many items are presented in a clear manner in the 
film. After the period in which the movie was released, there had been an increase in the number of 
applicants to the military aviation. This case pointed out that the national society detected such films 
as instructive. In the same way, the film, contributing to the production social gender roles, has an 
important role in the reconstruction of cultural values in the nation.
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members of science and advisory board who are all welcome to contribute to the development of 
science within the rules of ethics. The journal does not demand any charge from the authors and is 
not supposed to send a printed issue to the author(s). Approved papers are uploaded to the system 
after layout in line with the publication principles. Author(s) and readers can download any volume 
over the system. Layout is performed by the author according to the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide “İLETİŞİM” ve “EDEBİYAT” ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, 
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış 
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, 
önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip 
olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip 
olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde 
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmama-
sına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. 
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli 
yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Ya-
yınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda 
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece 



üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise 
yayın sistem tarafından reddedilir.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

11. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar 
İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya 
da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlan-
mamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konfe-
rans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış 
olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem 
sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı 
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak 
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik 
boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulun-
maktadır.

18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulun-
malıdır.

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

20. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik 
ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de 
bulunmalıdır.



21. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

22. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

23. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın 
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan 
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları 
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının 
tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. 

26. UHİVE “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi ver-
mek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım 
firmasına ödenmelidir. 

27. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendiril-
meyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

28. Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 1000 ile 1500 kelime olmalıdır.

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL 
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN 
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve 
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK 
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN 
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET 
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA 
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  UHİVE “International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research” is 
an international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
3 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2.  Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about communication and 
literature are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, sho-
uld contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with 
prejudice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also 
have one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3.  Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4.  In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5.  Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6.  Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 5 system; 
citation in the study should be made in this manner. 

7.  Jel code or sub-jel code must be present in studies of social sciences. Studies without jel codes 
are accepted under no circumstances. 

8.  Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of 
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

9.  Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”, 
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only 



three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three 
times, the submission is rejected by the system. 

10.  Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the 
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed 
time are not taken into the publication list. 

11.  The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in different 
conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board unilate-
rally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective on our 
journal. 

12.  The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

13.  Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, confe-
rences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition 
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats 
and contents. 

14.  Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is 
thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed for each 
volume. Original texts are preferred. 

15.  Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman 
and 1.5 spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16.  Papers should be between 15-20 pages and not exceed 20 pages; page number must exist at the 
bottom of the page as centered. Paragraphs in the text can be 1 cm indented. 

17.  For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 5 key 
words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in that 
foreign language. 

18.  For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title and 
key words. 

19.  The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indi-
cated in the abstract.



20.  Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name 
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail 
must exist on the cover page. 

21.  The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The evaluation 
of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the referee 
evaluation report within the shortest time. 

22.  Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

23.  All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

24.  Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the 
each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the 
copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these 
conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of 
opposition.

25.  Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing 
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic 
knowledge sharing. 

26.  UHİVE is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version. 
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of 
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to any 
institution or individual. 

27.  The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated 
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.

27 ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CON-
SIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. 
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRIN-
CIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVA-
LUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT 
CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS 
THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK 
OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING 
OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY 
INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. UHİVE dergisinin yazım dili Türkçe’dir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında da dergilerin PDF şekli, makale-
lerin İngilizce/Almanca/Fransızca ve Türkçe özeti de yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir 
yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle 
bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir 
ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve ça-
lışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açık-
lanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile 
dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay 
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, maka-
leyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorum-
lu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki 
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu ne-
denle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz.

20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. 
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım 
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1’dir. Çalışmanın konu başlığı 14 
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. 
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 

21.  Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 750 ile 1000 kelime olmalıdır.



Makale İçi Referanslar

•  Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım 
yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)

•  İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile 
yerini alır.

•  Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•  30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.

•  Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın 
tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)

•  Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da 
yazılır: (Kırık, 2010: 13)

•  Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa nu-
marası yazılır: (2005: 33)

•  Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)

•  Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)

•  İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)

•  İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012).
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