
 
http://www.turansam.org 

****** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 6/YAZ, Sayı: 23 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23 

 

 1 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

 

(1) 

 

Uzm. (Expert Saiyaer SAILIMU) 

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN BÖLGESEL EKONOMİK 

BÜTÜNLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİREMEMESİNİN NEDENLERİ ve ÇÖZÜME 

YÖNELİK YÖNTEMLERİN ANALİZİ 

THE CAUSES OF SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION’S INABILITY 

TO REALIZE REGIONAL ECONOMICAL INTEGRATION AND ANALYSIS OF 

THE METHODS INTENDED FOR THE SOLUTION 

SAYFA 3 

 

 

(2) 

Yrd. Doç. Dr. Sefer GÜMÜŞ(Assist. Prof. Dr. Sefer GUMUSH) 

KATILIM BANKALARINDA İLİŞKİSEL PAZARLAMA ve MÜŞTERİ 

SADAKATİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

PARTICIPATION BANKS, RELATIONSHIP MARKETING AND CUSTOMER 

LOYALITY (A RESEARCH ON CLIENTS) 

SAYFA 13 

 

 

 

(3) 

Uzm. Mehmet Can CİHAN(Expert Mehmet Jan JIHAN) 

P. N. BORATAV AZERBAYCAN ve AŞIK SANATI HAKKINDA 

ON  P. N. BORATAV AZERBAIJAN AND ASHUG ART 

SAYFA 44 

 

 

 

(4) 

 

OHER 

VURAL) 

BÖLGELERE GÖRE TÜRKÜLERDE KADIN KIYAFETLERİ  

WOMEN CLOTHES IN FOLK SONGS BY REGION 

SAYFA 50 

 

 

http://www.turansam.org/


 
http://www.turansam.org 

****** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 6/YAZ, Sayı: 23 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23 

 

 2 

 

(5) 

KACHAGAN) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRLİKÇİ (ÜNİTER) YAPISI 

SÖMÜRGECİLİĞİN SALDIRI HEDEFİNDE 

THE REPUBLIC OF TURKEY’S (UNITARY) STRUCTURE IS AT THE 

TARGET OF COLONIALISM’S ATTACK 

SAYFA 61 

 

 

 

(6) 

Doç. Dr. Kamile GÜLÜM(Assoc. Prof. Dr. Kamile GULUM) 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKİYE’NİN AB 

ÜYELİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

SOCIAL SCIENCES TEACHING STUDENTS’ COMMENTS AND 

SUGGESTIONS ON TURKEY’S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS 

SAYFA 69 

 

 

 

KİTAP TANITIMLARI ve REKLAMLAR 

SAYFA 77-79 

 

 

 

GENEL BİLGİLER ve DERGİYE MAKALE GÖNDERME ŞARTLARI 

SAYFA 80-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/


 
http://www.turansam.org 

****** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 6/YAZ, Sayı: 23 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23 

 

 3 

(1) 

Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN

(Assoc. Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN) 

 

TÜRKÇE: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN BÖLGESEL EKONOMİK 

BÜTÜNLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİREMEMESİNİN NEDENLERİ ve ÇÖZÜME 

YÖNELİK YÖNTEMLERİN ANALİZİ 

ENGLISH: THE CAUSES OF SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION’S 

INABILITY TO REALIZE REGIONAL ECONOMICAL INTEGRATION AND 

ANALYSIS OF THE METHODS INTENDED FOR THE SOLUTION 

 

 

 

ÖZ 

Şanghay İşbirliği Örgütü, kurulduğundan beri, bölgesel güvenlik konusunda 

büyük başarılar elde etmiş olsa da, bölgesel ekonomik işbirliği alanında, hala ekonomik 

bütünleşmeyi gerçekleştirememiş durumdadır. Bu durumun nedeni ise, üye devletlerin 

çakışan çıkarları ile Çin ve Rusya’nın bölgedeki konumudur.  

Bu makalede, ŞİÖ’ nün bölgede başarılı olmasını engelleyen sorunların 

çözümlenmesine yönelik yöntemler analiz edilmiştir. Temel Çince kaynaklardan 

yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ŞİÖ, Bölgesel Ekonomik Bütünleşme, Avrasya Birliği, 

Çin, Rusya Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Orta Asya, ABD, Rusya, Güvenlik, 

TACIS. 

Jel Kodu: L14, N15, N24. 

 

 

 

ABSTRACT 

Though the Shanghai Cooperation Organization has achieved great success in 

the issue of regional security since its establishment, it is still unable to carry out the 

regional economic integration. Conflicting interests of the member states and position of 

China and Russia in the region are the reasons of this situation.  

Methods intended for he solution of the issues that inhibit the success of SCO in 

the region are analyzed in this article. Basic Chinese resourses are made use of. 

Keywords: SCO, Regional Economic Integration, Eurasian Union, China, 

Russia. 

Jel Code: L14, N15, N24. 
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GİRİŞ 

Şanghay Beşlisi Haziran 2001’de yapılan altıncı zirvesinde, Özbekistan’ı da 

üyeliğe kabul ederek, bu bölgesel kuruluşu Şanghay İşbirliği Örgütü olarak adlandırdı. 

Bu tarihten günümüze kadar, ŞİÖ üyeleri bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında, 

terörizme karşı dayanışmada ve çok kutuplu dünya düzeni kurmada hizmete devam 

ederek, önemli sonuçlar elde etmesine rağmen, ŞİÖ bölge güçlerine bölgede istediği 

sonucu elde etmesine olanak sağlamada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. 

Hızla gelişmekte olan bir ülke olarak Çin’in, dışa karşı kapsamlı, geniş alanlı, 

çok taraflı gelişebilmesi ve Çin’in Batı kısmını kalkındırmada derinleşme ve genişleme 

politikasında başarılı olabilmesi için, ŞİÖ mekanizmasını başarılı bir şekilde çalıştırması 

büyük önem taşımaktadır. Bunun için Çin, ŞİÖ’nün ekonomik işbirliğindeki engellerini 

aşarak, ŞİÖ mekanizmasının engelsiz yürümesi için geçerli yöntemlere başvurmak 

zorundadır. 

 

1. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ve BÖLGESEL GÜVENLİK - HANGİSİ 

TEMELDİR? 

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya devletleri ile 

Çin’in arasında meydana gelen sınır güvenliği, istikrarlık gibi bir takım sorunlar ve 

bölgede artan ABD etkisi, Rusya’yı rahatsız ettiği kadar Çin’i de rahatsız etmekteydi.  

Çin bölgede oluşabilecek güvenlik ve ekonomik tehlikeleri dengelemeyi 

amaçlayarak, bölgedeki diğer güç sahibi olan Rusya ve (Çin-Rusya arasında sıkışmış 

kalan) Orta Asya ülkelerinden üçü ile Şanghay Beşlisi’ni kurdu. Şanghay Beşlisi, Nisan 

1996’da, Çin’in Şanghay kentinde, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 

Devlet Başkanlarının bir araya gelerek, imzaladığı bir anlaşma ile kuruldu. 

Önce, sadece istikrar, sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği gibi üç temel hedef 

üzerine kurulan bu örgüt, Haziran 2001’de Şanghay’da yapılan altıncı zirvesinde, 

Özbekistan’ı da üyeliğe kabul ederek, adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak 

değiştirmiştir. Çin ile herhangi bir sınıra sahip olmayan Özbekistan’ın örgüte katılması, 

ŞİÖ’nün sınır sorunlarını düzenlemekten öte, üye devletler arasındaki ekonomik 

bütünleşme ve kültürel değişimi amaçlayan uluslararası sahne halini alan misyonlar 

üsleneceğinin işaretini vermiştir.
1
 Ayrıca örgütün isminin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 

değiştirilmesi de, bu bölgesel kuruluşun Şanghay adıyla kalıcı ve köklü bir uluslararası 

örgüt haline gelmeye başladığının ve Çin’in bölgedeki etkisinin giderek artacağının da 

bir göstergesi olmuştur.
2
 Ancak ŞİÖ’nün en somut hedefi yine güvenlik ve ekonomik 

işbirliği olmaya devam edecektir. Güvenlik konusunda, ilk adım olarak üye ülkeler 

arasındaki sınır bölgesiyle ilgili olarak, güven artırıcı askeri önlemleri almayı hedefledi. 

Bu çerçevede ikinci önemli adım da, 1997’de Moskova zirvesinde imzalanan bir 

anlaşma ile atılmış oldu. Bu anlaşmada, üye devletlerin sınır bölgedeki 100 Km.’lik 

dairede bulundurmuş oldukları silahlı kuvvetlerinin sayısını azaltması gerektiğine dair 

konulara yer verilmiştir.  

Birinci ve ikinci zirvelerin özellikle de sınır bölgelerinin güvenliği ve bölgenin 

istikrarının korunmasına öncelik tanıması, anlaşıldığı gibi, ŞİÖ üyelerinin her birinin 

sınır güvenliğine ne kadar önem verdiğini ve bu durumun aynı zamanda ŞİÖ’ün kuruluş 

                                                 
1 Selçuk Çolakoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Geleceği ve Çin, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1 

(Bahar 2004), s181 
2 Age, s181-182 
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hedefini oluşturduğunun da bir göstergesiydi. Haziran 2001’deki,  altıncı zirvede, 

taraflar arasında “Terörizme, Ayrılıkçılığa ve Radikal Dinciliğe Karşı Dayanışma” 

anlaşmasını imzalamışlardır. Bu kapsamda, ŞİÖ güvenlik konusunda büyük sonuçlar 

elde etse de, 11 Eylül 2001’den sonra, bölgede giderek artan ABD etkisiyle, ŞİÖ 

bölgede iyice güç kaybı yaşamıştır. ABD bu dönemde beş ay içinde ŞİÖ’nün beş yılda 

sağlayamadığı güvenlik teminatını tüm Orta Asya ülkelerine sağlamıştır. Bu durum 

ŞİÖ’nün terörizm ve ayrılıkçı hareketlere karşı müdahalede son derece yetersiz 

kaldığını göstermiştir.
3
 Bundan dolayı, ŞİÖ üyesi ülkeler arasında sesini fazla 

duyuramamıştır. Böylece bölgede ŞİÖ’nün etkisi büyük çapta zayıflamıştır. 

 Çin’in önderliğinde kurulan ŞİÖ, “Çin’in dış politikadaki başkalarının iç 

işlerine karışmama tutumunu” benimsemiştir. Yani, ŞİÖ mekanizması, üye ülkeler 

arasında saygı, güven, tarafların fikir görüşüne olumlu ve saygı ile bakış, kültürel 

benzersizliklere saygı ile davranmak gibi bir takım Çin dış politika prensiplerine 

dayandırılmıştır. Bu da başka üye ülkeler tarafından benimsenmiş bir durumdur. Fakat 

bölgede yaşanan bazı güvenlik sorunlarının bölgeye getirdiği zarar ve tehlike bu 

prensiplerin bir uluslararası örgütün hedeflerinin aşılmasında yeterli olmadığını da 

göstermiştir
4
. Örneğin, 2010’da Kırgızistan’da yaşana istikrarsız sırasında, ŞİÖ 

meseleyi Kırgızistan’ın bir iç meselesi olarak değerlendirerek, çekinceli davranmıştır. 

Gerçi sonrasında, Kırgızistan meselesi bölge istikrarına da belli derecede tehdit 

oluştursa da ŞİÖ mekanizmasının işleyiş prensiplerinden dolayı ŞİÖ duruma müdahale 

edemedi. Bu da, ŞİÖ’nün güvenliği korumak konusunda hala yetersiz olduğunu bize 

rahatlıkla gösterebilir.  

Güvenlik konusunun ŞİÖ’nün en temel hedefi olmasına rağmen, hala bu konuda 

başarı sağlayamamasındaki sebep nedir? ŞİÖ, güvenlik unsuru olarak üye ülkeler 

arasında sadece terörizm, sınır sorunları, ayrılıkçı hareketler ve radikal dincilik gibi 

somut konularda dayanışmayı temel hedef olarak belirlemiştir. Ancak bölgede bölge 

istikrarına tehdit oluşturabilecek terörizm, sınır sorunları ile alakası olmayan, birçok 

konular mevcuttur. ŞİÖ bölgenin güvenliği için istikrarına tehlike oluşturabilecek her 

etkeni göz önünde bulundurarak, bölgede güvenlik sorunu teşkil eden etken üye 

ülkelerin iç siyasi karmaşası olsa da, bölge istikrarsızlığına neden olacaksa, ŞİÖ bölge 

güvenliği namına uygun yöntemler kullanarak, soruna müdahale etmeli ve böylece 

örgütün etkisini arttırmalıdır. Bu durumda üye ülkelerin birbirlerine güveni de artacak, 

üyeler arasındaki güven artınca da, taraflar ortak çatı altında bütünleşerek bölgenin 

kalkınmasına yol açmış olacaklardır. 

Elbette, ŞİÖ bazı durumlarda, sessiz de kalmıyor. Örneğin, ŞİÖ, Ukrayna ve 

Gürcistan ve ardından Kırgızistan’da da patlak veren renkli devrimler halkasının 

bölgedeki başka devletlere, en çok da Çin’in batıdaki Uygur Özerk bölgesine 

sıçramasından tedirgin olduğu için, duruma müdahale etmeye çalışmıştır. ŞİÖ bu 

olayların arkasında ABD’nin olduğunu düşünerek, ABD’ye askerlerini bölgeden geri 

çekme emri vermiştir. 2005’te, ABD, ŞİÖ’ye gözlemci ülke olarak katılmak isteyince, 

örgütün bütün üyeleri oybirliğiyle reddetmiştir
5
. Ama bütün bu hamleler dahi ŞİÖ’nün 

                                                 
3 Selçuk Çolakoğlu, age, s184 
4 ŞiYan, ŞİÖ Ekonomik İşbirliğin Gelişmesindeki Engeller, Sincang Öğretmenlik Üniversitesi, Sayı.6, 

2013 
5 ABD Orta ve Güney Asya’da ŞİÖ’nü Bölgede yabancılaştıracak, Gizli ve Karanlık Girişimlerde 

Bulunmakta, http://mil.news.sina.com.cn/p/2007-07-04/0923452728.html, 07.2007 
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bölgedeki istikrarı koruma ve bölgedeki ekonomik bütünleşme hedefine ulaşmada 

yetersiz kalmaktadır.  

Günümüzdeki uluslararası örgütlere bakılacak olunursa, bu örgütlerin çoğunun 

kuruluş hedefi, ekonomik kalkınmayı belli bir seviyeye taşıdıktan sonra, üye 

devletlerarasında siyasi güvenin doğal olarak güçlenmesidir. NATO, KOLEKTİF 

GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖRGÜTÜ gibi hedefi sadece askeri ve güvenlik olan 

uluslararası örgütlerde de üye ülkeler arasında hem ekonomik işbirliği hem diplomatik, 

askeri, ve güvenlik gibi konularda işbirliği mevcuttur. NATO da, gerçi ABD merkezli 

olsa da, Avrupa Birliği NATO’nun ekonomik bütünleşmesini gerçekleştirerek, 

NATO’nun güçlenmesini sağlamıştır. Bundan anlaşıldığı gibi, bir uluslararası örgütün 

etkili olabilmesi ve uzun vadede sürekliliğini devam edebilmesi, ancak üye ülkelerin 

ekonomik bütünleşmesiyle gerçekleşecektir.  

Çin ve ŞİÖ’nün başka üyeleri arasında, ekonomik işbirliğinin de, belirli sayıda 

yapılan ticari anlaşmalar üzerine yürütülen ticari ilişkilerden başka alternatifi 

bulunmamaktadır. Bunun için ŞİÖ ekonomik bütünleşmeyi temel hedef alarak, üye 

ülkeler arasında uzun vadeli işbirliği kurma yöntemleri için çalışmalıdır. Böylece, bu 

temel üzerine, güvenlik işbirliği ve kültürel işbirliği yaparak örgüt üyeleri arasında 

merkezcil çekim gücünü arttırmalıdır. 

 

2. ŞİÖ’NÜN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ DURUMU 

Eylül 2001’de, üye ülkeler “ŞİÖ üye devletler bölgesel ekonomik dayanışma’nın 

temel hedefleri ve geliştirme yönü ve aralarındaki ticari ilişkileri aktifleştirerek, ticari 

yatırımları arttırmayı kolaylaştırma memo’su ”imzalamışlardı
6
. Anlaşmada, ŞİÖ 2020 

yılına gelindiğinde, üye devletler arasında, mamul madde, sermaye, emek ve 

teknoloji’nin serbest dolaşımına kadar gidilmesini örgütün yeni ekonomik hedefi haline 

getirmeye dair konulara yer verilmiştir. Bu memo gerçi ŞİÖ’nün ekonomik işbirliği 

hedef yönünü açıkça gösteriyorsa da, üyeler tarafından geri plana atılmıştır. Üyeler 

arasında bir daha etkinlik kazanamamıştır. Gerçi günümüze kadar pratikte ŞİÖ’nün 

ekonomik işbirliği aksatılmadan yapılıyorsa da, Bu tarihten sonra, ŞİÖ’nün resmi 

belgelerinde bölgesel ekonomik dayanışma tabiri yasal olarak çok az sayıda dile 

getirilmiştir. Bunun yerine, ŞİÖ ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme niyetinde daha 

çok uygulamaya dönük kısa vadelik ticari işbirliklerine ağırlık vermiştir. 2003’te “ŞİÖ 

üye ülkeler çok taraflı ticari işbirliği taslağı” imzalamışlardır. Ama bir sene içinde bu 

taslakta yer alan konular uygulamaya konulamayınca, 2004 yılında, ŞİÖ “çok taraflı 

ticaret taslağının uygulama yöntemleri” adlı resmi belgeyi ekledi. 2005’e gelindiğinde, 

bu taslak bir daha kapsamlaştırılarak imzalandı
7
. Ama tüm bunlara rağmen üyeler 

arasındaki ekonomik işbirliğinde bile bir gelişme kaydedilmedi. Derinden düşünürsek, 

üyeler arasındaki uygulamaya yönelik, kısa vadedeki ticari kazançlar için yapılan 

anlaşmalar ile, ŞİÖ’nün uzun vadeli bölgesel ekonomik bütünleşme hedefini 

gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Çünkü bu kısa vadelik ticari anlaşmalar 

üyelerin sadece belli bir vakit dilimi içindeki çıkarlarını karşıladığı için, istenilen 

çıkarlar elde edilince, üyeler aralarında işbirliği de sona ermektedir. Çünkü üyeler 

                                                 
6 Cao Hua Şin, ŞİÖ’nün Gelişmesi Hakkında Analiz, Uluslararası Sorunlar Analizi, Sayı.3, 2006, s23-27 
7 ŞİÖ Üye Devletler arası Başbakanlar Toplantısı, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/wjb_602314/zzjg_602420/dozys_602828/dqzzoys_602832/shhz_6028

34_1/gk_602836/ 
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arasında sabit olan ekonomik dayanışma fikri yoktur ya da olsa da birbirine karşı güveni 

sağlayamadıkları için, uzun vadede de ekonomik bütünleşmeye gidememektedirler. ŞİÖ 

bölgedeki ekonomik kalkınmayı ticari işbirliklerine bağlayarak, bölgesel ekonomik 

bütünleşme hedefine karşı yöntem oluşturmada yetersiz kalmaktadır. 

Gerçi ŞİÖ üyeleri birbirlerini tamamlayıcı ekonomik yapıya sahipse de, neden 

hala ekonomide bütünleşemiyor? Çin uzmanlarına göre, bu durum ŞİÖ’nün karar alma 

mekanizması ile ilgilidir. ŞİÖ’nün önemli meselelerde, üyeleri arasında bir oyla bile 

veto edebiliyor olması, ŞİÖ’nün en büyük yetersizliğidir. Oysa üyeleri arasında, 

uyuşturucu, terörizme karşı dayanışmada çok başarılı bir şekilde dayanışma 

sağlayabilmiş durumdadırlar. Ancak ekonomik alanda, üye ülkelerin birbirleriyle 

çakışan çıkarları, ŞİÖ’yü bu konuda başarısız bırakmaktadır.
8
 

Burada değinilmesi gereken nokta, bölgesel ekonomik bütünleşmenin temelinin, 

üyeler arasındaki ekonomik dayanışmanın olduğunun bilinmesidir. ŞİÖ üyeleri 

arasındaki ekonomik dayanışmayı gerçekleştirmek için, örgütün bölgedeki ortak 

ekonomik çıkarlarını analiz etmemizde yarar vardır. ŞİÖ üyelerinin her birinin bölgede 

kendine göre çıkarları vardır. Bu çıkarlar bölgenin kalkınması için ölümcül role sahiptir. 

Üyelerin birbiri ile örtüşen çıkarları, bölgede ortak çıkar adına bütünleşmelerine yol 

açar. Fakat birbiriyle çakışan çıkarlarının bölge işbirliğine getirebileceği zararı da çok 

büyük olur. ŞİÖ’nün bölgedeki ekonomik bütünleşme hedefine ulaşması için, uygun 

yöntemler kullanarak, üyeler arasındaki bölge istikrarını tehlikeye maruz bırakacak olan 

çakışan çıkarlarını bölgenin uzun vadedeki işbirliğine karşı etkisiz bırakması 

gerekmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de, bölgedeki ortak çıkarların bölgedeki üye 

devletlerin uzun vadeli kazançlar elde etmedeki önemini öne sürerek, üye devletleri bu 

çerçevede ŞİÖ çatısı altına toplamaktır.  

ŞİÖ’nün bölgedeki ortak çıkarları, bazı çıkarlar üzerine kurulan işbirliği kısa 

vadeli, uygulamaya yönelik olan ticari amaçlı anlaşmalardan teşkil olmaktadır. Bu 

işbirliklerin yürütülmesi hem basit ve hem de kolaydır, üstelik üyeler arasında da 

benimsenmiş bir durumdur. Ama bu işbirlikleri üyeler arasında sabit kalmadığı için, 

çıkar elde edildiğinde, örgüt üyeleri arasında dağılıma yol açmaktadır. Bir uluslararası 

örgütün güç kazanması için başlıca gereken faktör bölgenin ortak çıkarları için her 

zaman bir dayanışma hali sergilemek zorunluluğudur. Üyeler arasındaki pratik 

işbirlikleri üyelerin örgüt için bir araya gelmelerinden çok kendi çıkarları için işbirliği 

yapmalarını sağlamaktadır. Bu durumda, bölgenin kalkınmasını sağlama amaçlı kurulan 

örgüt kurulma amacını kaybetmiş sayılır. Bunun için, ŞİÖ üyelerinin bölge 

ekonomideki dayanışmasını sağlaması gereklidir. Bölgedeki ekonomik dayanışma 

pratik işbirliği ticari ilişkiler ile şekillenecek bir durum değildir. Bölgede bir dayanışma 

kurmak için ŞİÖ üyeleri hep birlikte uzun vadede bölgenin ortak çıkarlarını düşünmeli 

ve bu açıdan hareket etmelidir. ŞİÖ’de, uzun vadede ekonomik dayanışma sağlamak 

için, bölgedeki ekonomik işbirlikleri yasallaştırmalı ki, her üye bir şekilde örgüte bağlı 

kalsın. Ama örgütün uygulamaya yönelik ekonomik işbirliğine gitmesi, ekonomik 

işbirliği yasallaştırmadan çok daha kolaydır ve pratiktir. Şu ana kadar üyeler arasında 

tarafların belirli çıkarları için yapılan pratik, kısa vadeli ticari amaçlı işbirliği sayısı 

oldukça fazladır. Özellikle yardım amaçlı ilişkiler kolayca imzalanmaktadır. Finansal 

girişimler seviyesindeki işbirliklerin gelişimi de çok hızlıdır. Fakat bölgedeki çakışan 

                                                 
8 Cao Hua Şin, Orta Asya Yapısının Değişimi ve ŞİÖ, Doğu Avrupa Orta Asya Araştırma Dergisi, Sayı.6, 

2002 
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çıkarlardan dolayı, ŞİÖ’de yasallaştırılmış ekonomik dayanışma sistemini oturtmak 

çeşitli zorlukları da gündeme getirmektedir. 

2008’deki, yaşanan uluslararası ekonomik kriz, ŞİÖ üyelerinin ekonomik 

bütünleşmesine iyi bir fırsat olmuştur. Her üye, devlet krizi karşısında, ortak çıkarları 

için, yüksek derecede uyum sağlamıştı. 2009’da “ŞİÖ üye devletlerle ilgili ekonomik 

işbirliği güçlendirme, ekonomik krize birlikte karşı önlem alma ve bölgede ekonomik 

gelişmenin sürekliliğini garanti altına almanın ortak görüşü” anlaşmasını imzalamıştır
9
. 

5 Aralık 2012’de, ŞİÖ üye devlet yetkilileri Bişkek’te yapılan toplantıda, yine bölgesel 

güvenlik sorunlarına öncelik verse de, en sondaki zirve konseyi toplantısında, üye 

devletler bölgede hep birlikte ekonomik işbirliği geliştirme arzusunun olduğunu beyan 

etmişlerdir. Kazakistan Başbakanı “ŞİÖ bölgenin güvenliğini korumada önemli rolü 

üstlendiğine göre, geride bölgesel ekonomik bütünleşmenin garantör rolünü de 

üstlenmesi gerekiyor” diye belirtmiştir. 

Ama burada şuna değinmek gerekir ki, ŞİÖ üyelerinin bu denli yüksek düzeyde 

uzun vadeli işbirliği yapma kararına yönelik ortak fikri paylaşmaları, ancak ekonomik 

kriz gibi özel durum karşısında gerçekleşmiştir. Bu yüzden, diyebiliriz ki, üye devletler 

sadece özel bir ortak tehlike karşısında bir arada bütünleşmeyi gerçekleştirebilir. Ama 

ŞİÖ üyeleri arasında, bölgesel bütünleşme, gümrük vergisi, ya da tarife dışı engeller, 

yatırım yatırma güçlülüğü gibi sorunlar hala sürmektedir.  

 

3. ŞİÖ ÜYESİ DEVLETLERİN EKONOMİK ÇIKARLARINDAKİ 

FARKLILIK 

Yukarıdaki analizlerde, ŞİÖ’nün ekonomik bütünleşmesine engel olan noktanın 

örgütün sistem yapısından kaynaklandığını öğrendik. Bu sistem eksikliklerinin nedeni 

de tam üye devletlerin arasındaki çıkar uyuşmazlığı meselesidir. Bu yüzden, üye 

devletlerin çıkarları üzerinde analiz etmek ŞİÖ için büyük önem taşımaktadır. ŞİÖ’nün 

altı üyesi var olup, bunlardan Çin, Rusya bölgenin güçlü ülkelerinden sayılır. Diğer dört 

Orta Asya devleti Çin ve Rusya’ya göre, ölçek ekonomileri biraz daha küçük olan 

ülkelerdir. Onların sanayi üretim yapısı basit, ekonomik gelişme seviyesi düşüktür. 

Aksine Çin ve Rusya’nın güçlenmesi, ŞİÖ için büyük bir motive olduğu kadar da büyük 

bir rekabeti gündeme getirmiştir. ŞİÖ’nün adı gerçi Çin’in bir kentin adıyla 

adlandırılıyorsa da, örgütün içinde gelişen ve gelişmekte olan bütün işbirliklerin hepsi 

Çin tarafından kontrol edilmiyor.  

ŞİÖ içinde, çeşitli işbirlikleri olduğu kadar, üyeler arasında, değişik düzeyde 

rekabet de mevcuttur. Çin ve Rusya’nın örgüt içindeki konumu da örgütte mevcut olan 

rekabetin ne denli fazla olduğunu belirleyen etkenlerden biridir. Buna ilave olarak, diğer 

dört Orta Asya üye devletlerinin değişik çıkar- talepleri de örgütün  ekonomik hedefinin 

aşılmasındaki bir zorluktur. 

Genel analizlerde, Orta Asya devletleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Ancak, 

bu üyelerin bölgedeki birbiriyle çakışan çıkarları nedeniyle, bu devletleri bir bütün 

olarak analiz etmek ŞİÖ için geçersizdir. Tarihten beri, jeopolitik konumları açısından 

bakıldığında, Orta Asya devletleri ile Rusya arasında kopmak bilmeyen bir bağ vardır. 

Bu da ŞİÖ’nün ekonomik yapısını oluşturan temel özelliklerindendir. Orta Asya 

                                                 
9 Li Şin, ŞİÖ’nün Ekonomik İşbirliğinde 10 sene-Başarılar, Mücadeleler ve ŞİÖ’nün geleceği, Çağdaş 

Uluslararası İlişkiler, Sayı.9, 

2011,http://www.360doc.com/content/12/0501/18/9386131_207926462.shtml 
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devletlerinde, hem Rusya’dan bağımsız kalma hem Rusya’ya son derece dayanma 

potansiyeli mevcuttur. Bu zıddiyetli olan tutum, Çin ve Orta Asya ülkelerinin Rusya ile 

aralarındaki karmaşık ekonomik çıkar ilişkilerini de teşkil etmektedir. 
10

.  

Orta Asya ülkeleri bağımsızlıkları ilan ettikten sonra, her biri, Rusya ile 

bağlarını çeşitli işbirlikleri şeklinde sağlamıştır. Orta Asya ülkelerinden Rusya ile en 

yakın bir bağ kuran Kazakistan’dır. Diğer Orta Asya ülkeleri de Rusya ile aralarını 

koruma düşüncesiyle, Çin ve Rusya arasında ilişkilerini dengeleyerek, iki devletten de 

gelebilecek ekonomik kar elde etmek için çalışmaktadırlar. Çin ile Orta Asya ülkeleri 

güvenlik ve mali, ulaşım, tarımsal işbirliğinde önemli başarılar elde etmişlerdir. Ama bu 

başarılar, Çin ve Orta Asya üyeleri arasındaki kısa vadeli ticari anlaşmalar ile yürürlüğe 

konmuştur.  

Rusya ve Orta Asya ülkeleri aralarında işbirliği de eksik değildir. Enerji işbirliği 

olsun ticari ilişkiler olsun, taraflar istediği ekonomik çıkarları elde etmeye devam 

etmektedir. Bu durum, bölgede ortak çıkar oluşturmaya meydan bırakmıyor ve ŞİÖ’nün 

bölgede ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirmesini olumsuz etkiliyor.    

Çin ve Rusya’nın çıkarları birbirinden çok daha farklıdır. Çin hızla yükselen güç 

olarak üye olduğu uluslararası örgütleri, (G20 Grubu, ŞİÖ, BRIC ülkeleri gibi örgütleri) 

kendi lehine doğru iyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu örgütlerde 

Rusya da üye olarak bulunmaktadır. Çin ve Rusya bu uluslararası örgütlerin 

koordinasyon ve işbirliklerinde önemli konumlara sahiptirler. Ama bölgede değişik 

çıkarlar güden, bu iki güç sahibi devletlerin aynı örgütlerde bulunması bölgedeki aşırı 

rekabet ve gerginliklere de yol açmaktadır. Tabi ki, Çin, Rusya gibi bir stratejik partnere 

karşı çok daha dikkatli davranacaktır. Fakat, Çin ve Rusya bölgedeki çakışan bazı 

çıkarları yüzünden Orta Asya ülkeleri üzerinde değişik stratejiler oluşturmak zorunda 

kalmaktadır. Bu durum da, ŞİÖ’nün ekonomik bütünleşme hedefinin gerçekleşmesine 

engel olmaktadır. Bu durumda tam Rusya’nın istediği gibi olmaktadır. Çünkü enerji 

alanda, Rusya Orta Asya’ya yönelik hegemonyasını güçlendirerek, Orta Asya ve 

Çin’den geçen enerji nakil hatları inşa ederek, Uzak Doğu ile enerji ticareti yapmak 

istemektedir. Çin ise çok taraflı enerji ithalat kanalları elde ederek, Çin’in enerji 

güvenliğini korumayı hedef yapmış durumdadır. Bunun için, Rusya bölgede ekonomik 

bütünleşmenin gerçeklenmesinde, aralarında Çin’in olmasını istemiyor. Rusya daha çok 

ŞİÖ’nün bölgenin güvenlik konusuyla ilgilenmesini doğru buluyor. 

 

4. ŞİÖ ve AVRASYA BİRLİĞİ ARASINDAKİ REKABET 

İki örgüt arasında doğrudan bir ilişki olmasa da, bu örgütler aynı üyeleri 

paylaşıyorlar. Bu nedenle, iki örgütün bölgedeki gelişmeleri birbirinden tamamen ayrı 

olarak analiz etmek mümkün değildir. Mevcut durumu değerlendirdiğimizde, Çin daha 

çok ŞİÖ’nün ekonomik dayanışma yapısını geliştirmeye yatkın tavırlar sergiliyor. Ama 

Rusya yukarıda da belirttiğimiz gibi, ŞİÖ’nün sadece bölge güvenliğinde dayanışmaya 

yönelik bir örgüt olduğunu düşünüyor ve böyle kalmasını istiyor. Bölgedeki ekonomik 

görüşünü tamamen Avrasya Birliği ile paylaşıyor. Bu noktada Rus uzmanları da aynı 

görüşü paylaşmaktadır. Rus uzmanları, ŞİÖ’nün ekonomik işbirliği mekanizmasın 

yeterince aktif olmadığını düşünüyorlar. ŞİÖ’nün bazı üye devlet liderlerin enerji 

işbirliğine bir az yatkın olsa da, aralarında sürekli yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden 

                                                 
10 Cang De Guang, Yü Cin Çi, Orta Asya Bölgesel İşbirlik Yapısı Hakkında Aaraştırma, Dünya Bilgi 

Yayınları, 2009 

http://www.turansam.org/


 
http://www.turansam.org 

****** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 6/YAZ, Sayı: 23 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23 

 

 10 

şikayetçiler
11

. Örneğin, 2006’da Putin ŞİÖ Enerji Clubu kurma önerisinde bulunuyor. 

İlk başlarda, bu öneri gerçi üyeler tarafından hoşgörüyle karşılansa da, sonunda 

uygulamaya girememiştir.   

Geçtiğimiz bir kaç yıldan beri, Rusya önderliğindeki Avrasya bölgesindeki 

bölgesel ekonomik işbirliği hızla gelişmiştir
12

. Bu durum, ŞİÖ’ye büyük bir darbe 

oluşturmuştur. 2012’de Rusya’nın Başkanlık seçimini tekrar kazanan Putin, Rusya’nın 

gelecekteki bölgesel ekonomik bütünleşme stratejisi görüşünü atarak, Rusya - 

Kazakistan - Beyaz Rusya gümrük birliği kurarak, bölgesel bütünleşmeyi başarmıştır. 

Bu birliğin kurulması, Orta Asya ülkelerinin kalkınması için bir fırsat olduğu kadar riski 

de beraberinde getirmiştir. Orta Asya ülkeleri yıllardır kendini geliştirme alanı arıyordu. 

Bölgesel işbirlikçi ortamın şekillenmesi ile, Orta Asya ülkeleri kendine uygun kalkınma 

yönü bulabilirlerdi. Bu Orta Asya ülkeleri için bir fırsat olarak değerlendirilecek. Ancak 

Rusya’nın merkez güç olduğu bir yönetimde, kendi hükümdarlığını dengeleyebilmesi ve 

kendi çıkarlarını istediği yönden sağlayabilmesi Orta Asya devletleri için büyük bir riski 

gündeme getirecektir. 
13

 

Rusya’nın önderliğinde, günümüzde bölgesel ekonomik bütünlüğü destekleyen 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan ibaret üç ülke vardır. Türkmenistan bölgesel 

işbirliğine karşı sürekli olumsuz tavır sergilemektedir. Özbekistan da belirsizliğini 

korumaktadır. Böylece, Rusya Orta Asya’da hegemonyasını kurmayı başarmış sayılır. 

Bu durum, Çin’in batıya açılma stratejisinin yürürlüğüne ve böylece Çin’in Orta Asya 

ülkeleri ile ekonomik işbirliği kurmasına büyük engel olacaktır.  

  Gelişmelerin pratik yüzüne baktığımızda, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 

Çin ile sınırdaş ülkeler. Eğer Avrasya Birliği bölgede daha güçlü konuma gelirse, ŞİÖ 

bölgede ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirmede büyük bir risk ile karşılaşacaktır.  

 

SONUÇ 

ŞİÖ’nün bölgede şu anki birincil hedefi, Avrasya Birliği’nin mevcudiyetinden 

kaynaklanan engellerden etkilenmeyecek kadar uygun çözümler üretmek ve yürürlüğe 

sokmaktır. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi sıralandırırsak: 

İlk olarak, ŞİÖ örgütün finansal, yatırım yatırma, ticaret ve enerji gibi 

işbirliklerinin temelinde, işbirliklerde yenilikçi çözümler üretmek, ŞİÖ içinde Çin’in 

konuşma hakkını ve önderlik konumunu koruyarak, etkinliğiyle Orta Asya ülkelerin Çin 

ile ekonomik işbirliği yapma isteği uyandırmak; 

 İkinci olarak, ŞİÖ Çinli girişimcilerin dışa yatırım yatırma inisiyatifini 

uyandırarak, Orta Asya ülkelerine ve Rusya’ya doğrudan yatırım yatırmalarını 

sağlamak. Aynı zamanda bölgede teknoloji işbirliğini geliştirmek. Özellikle, hedef 

devletin tam ihtiyacı olan teknoloji bilimleri üzerinde işbirliği yapmak, ve böylece 

büyük bir ölçüde ikili ticari ilişkiler kurmak. Çünkü, ikili ilişkiler üyeler arasındaki 

güveni sağlamada etkili role sahiptir. Üyeler arasındaki güven sağlandıktan sonra 

ekonomik bütünleşmenin gerçeklenmesi şu anki kadar zor olmayabilir.  

Son olarak da, ŞİÖ ekonomik diplomasisine strateji gözüyle bakabilmeli, 

                                                 
11 Vitaliy Buşuev, Valeriy Pervuhin.SİÖ'nün (Şanhay İşbirliği Örgütü) Enerji Kulübü: Nasıl Olmalı? 

http://infoshos.ru/en/?idn=9616, SGT: 13.03.2012 
12 Rusya’nın Avrasya Ekonomik Bütünleşmesini Geliştirmedeki Stratejik Yöntem Analizi, 

http://www.360doc.com/content/12/0509/22/4735378_209851173.shtml 
13 Şiao De, ŞİÖ Bölgesel Ekonomik İşbirliği Sorunlar Analizi, Halk Yayınları, 2009 
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özellikle, Rusya, Kazakistan gibi devletlerin enerji geliştirme stratejisinin analizine 

ağırlık vermeyi, gücün yettiği kadar, enerji ithalatı ve güzergah konumundaki önderliği 

ele geçirmeyi hedeflemelidir.
14

 

ŞİÖ’nün ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirmedeki en merkez mesele, Çin’in 

batı bölgesinin kalkınması olmalıdır. Çin’in XinJiang (yeni sınır)/ Sincan (Uygur 

Özerk) bölgesi, Çin’in temsil ettiği ŞİÖ’nün dört üyesiyle sınırdaş konumdadır. Sınır 

bölgenin istikrar içinde gelişmesi, yerel hükümet ile sınırdaş ülkelerin ticari işbirliğine 

açılışına zemin hazırlamaktadır. Burada, yerel hükümet ŞİÖ için ülkeler arasındaki 

işbirliklerin gelişmesinde köprü role sahiptir. Bunun için yerel hükümet bu ilişkilerde 

kilit rolü üstlenmek zorundadır. Sincan bölgesinin GSYH’si komşu ülke olan 

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan üç devletin GSYH’sinin toplamına eşittir. 

Günümüzde Sincan bölgesi, yerel hükümet adına uluslararası düzeydeki ekonomik 

işbirliklerine katılmaktadır. “Altay Bölgesel İşbirlikçi Mekanizması”nda, Altay da 

Sincan bölgesine ait bir il olduğu için, burada da yerel hükümet adına iş yürütmektedir. 

Ama bu yerel hükümet ticari işbirlikler çerçevesinde, devlete veya ŞİÖ’ye çalıştırılsa 

da, örgütün iç işlerine karışma hakkı yoktur. Hatta ŞİÖ’nün üyeleri arasında imzalanan, 

Sincan bölgesine yönelik bölgenin sınır güvenliği, terörizme karşı işbirliklerin hepsi 

ŞİÖ’nün üyelerinin ortak değerlendirilmesi gereken meseleye dönüşmektedir ve hiçbir 

zaman bölgedeki bu meseleler yerel hükümet ve burada yaşayan halklar arasında çözüm 

getirmemektedir.
15

 

Hal böyle olunca, bölgenin ulusal düzeyde ekonomik işbirliklerine aktif katılma 

inisiyatifi doğal olarak düşük olacaktır. Ekonomik alanda, gerçi Sincan bölgesi Orta 

Asya ülkeleri ile ticari alakayı açmada köprü rolüne sahip olsa da, resmi sözleşmelerde, 

yerel hükümetin payı olmamaktadır.  

ŞİÖ bölgesel ekonomik bütünleşmede köprü konumunu taşıyan Sincan 

bölgesinin çıkar ve taleplerine önem vermelidir. Ulusal arenada işlev gören bu bölgenin 

çıkar-talepleri yerel halkları hoşnut edebilecek kadar gidermeye çalışmalıdır.  
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TÜRKÇE: KATILIM BANKALARINDA İLİŞKİSEL PAZARLAMA ve 

MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ENGLISH: PARTICIPATION BANKS, RELATIONSHIP MARKETING AND 

CUSTOMER LOYALITY (A RESEARCH ON CLIENTS) 

 

 

 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı; katılım bankalarında uygulanan ilişkisel pazarlama 

uygulamalarının müşteri sadakati üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Amaç 

doğrultusunda hazırlanan anket formu, bir bankanın İstanbul şubesi müşterileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı ocak ayında tesadüfi olarak belirlenmiş ve anket 

uygulamasını kabul eden 176 müşterisine uygulanmıştır. Müşterilerin sadakat düzeyleri 

ile bankanın ilişkisel pazarlama uygulamaları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde 

korelasyon analizinden, ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri sadakat düzeyini 

etkileme durumunun belirlenmesinde ise regresyon analizinden faydalanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan banka müşterilerinin sadakat 

düzeylerini, bankanın ilişkisel pazarlama uygulamalarının istatistiksel olarak olumlu ve 

anlamlı olarak etkilediği, müşterilerin bankanın ilişkisel pazarlama uygulamalarını olumlu 

olarak değerlendirmeleri arttıkça, bankaya olan sadakat düzeylerinin de aynı doğrultuda 

arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Müşteri Sadakati, Katılım Bankası. 

Jel Kodu: A11, E58, M31. 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is that participation banks determine their 

relationship marketing practices impact on customer loyalty. In January of 2014, a 

questionnaire developed in line with the purpose was carried out on customers of a 

branch bank in Istanbul  and conducted among 176 random customers who accepted the 

questionnaire. Correlation analysis was used to determine the relationship between the 

loyalty level of customers and  the relationship marketing practices of the bank while the 

regression analysis was used to determine how relationship marketing practises impact 

the level of customer loyalty. 

Survey results show that it has been determined that the relationship marketing 

practices of the bank have a statistically significant and positive impact on the loyalty 

level of the customers that have been surveyed. As a result, if the customers' positive 

reviews for the relationship marketing practises of the bank increase, it is seen that their 

loyalty level to the bank increase in the same direction. 

Keywords: Relationship Marketing, Customer Loyalty, Participation Bank. 

Jel Code: A11, E58, M31. 
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GİRİŞ 

80'li yıllarla birlikte literatürdeki yerini alan ilişkisel pazarlama, 90'lı yıllarla 

birlikte pek çok sektörde uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Yeni müşteriler bulmaya 

ek olarak var olan müşterilerle olan ilişkileri geliştirmeyi ve uzun dönem devam 

ettirmeyi hedef alan ilişkisel pazarlamanın ilk örnekleri hizmet işletmelerinde 

görülmüştür. Serbest piyasa ekonomilerinde rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen 

hizmet işletmeleri, müşterileri ile yakın ilişkiler geliştirmenin önemini kavramış ve bu 

nedenle ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin ilk uygulayıcıları olmuşlardır. Hizmetlerin 

soyut olma özelliğinden dolayı, kalitelerinin ancak satın alım sonrasında 

algılanabilmesi, müşterilerin satın alma karan verme sürecinde işletmeye güven 

duymalarını zorunlu hale getirmektedir. Müşterinin işletmeye güven duyması, algılanan 

riskin azalması ve müşteri memnuniyetinin artması sonuçlarını beraberinde getirir. 

Müşterileriyle yakın ilişkiler geliştirerek onların güvenini kazanan işletmelerin müşteri 

sadakati sağlama yolunda önemli adımlar attıkları söylenebilir. Küresel pazarlarda 

faaliyet gösteren işletmeler müşterileri ile güvene dayalı, uzun süreli ilişkiler kurmaz ve 

müşteri isteklerini, faaliyetlerinin odağına taşımazlarsa rekabete dayanamaz ve yok 

olmaya mahkûm olurlar. 

Hedefi müşteri sadakati sağlamak olan ilişkisel pazarlama, bilişim 

teknolojilerinden en fazla yararlanan pazarlama stratejisidir. Teknoloji, ilişkisel 

pazarlama taraflarının birbirileriyle etkileşimini sağlayan en önemli araçtır. Müşterileri 

ile yakın ilişkiler kurmak isteyen işletmeler, onları daha yakından tanıyabilmek için 

müşteri bilgilerini içeren veri tabanlarından, bu veri tabanlarındaki bilgileri işleyebilecek 

teknolojik donanımdan, CRM programlarından yararlanır. Daha yakından tanınan her bir 

müşteri, işletmenin gelecekteki pazarlama planına rehberlik ederek, işletmelerin müşteri 

istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler üretmesini, dolayısı ile de müşteri 

memnuniyetini artırıp, müşteri sadakati sağlamasını kolaylaştırır. 

Katılım bankalarında uygulanan ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri 

sadakati üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ödüllendirme temeline dayanan çeşitli teşvik 

programlarından yararlanır. "Sadakat programlan" da denilen bu programlar ile işletme 

ile olan ilişkisini uzun süredir devam ettiren müşterilerin işletmeye olan bağlılıkları 

çeşitli şekillerde ödüllendirilerek ilişkinin devamlılığı korunmaya çalışılır. 

Bu araştırma; katılım bankalarında uygulanan ilişkisel pazarlama 

uygulamalarının müşteri sadakati üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

LİTERATÜR TARAMA 

1960'lı yıllardaki seri üretim yapısını, 1970'lerde ürün çeşitlemeleri ve 

segmentasyonlar izlemiştir. 1980'lerin başında; müşteri gruplarının küçülmesi ve her 

grubun yaşam tarzına, satın alma alışkanlıklarına, istek ve ihtiyaçlarına göre yeni 

pazarlama planları ve buna paralel olarak da iletişim planlan yapılmaya başlanması söz 

konusu olmuştur. Başka bir ifade ile tüketiciler, artık yalnızca reklam mesaj lan ile 

ulaşılıp etkilenemeyecek kadar kompleks ve yoğun bir yaşam tarzına sahip olmuşlardır. 

1980'li yıllarda müşteri bazlı düşünceler, pazarlama planlarında etkili olmaya 

başlamıştır (Bozkurt, 2006, s.21-22). Pazarlama anlayışında yaşanan bu değişimler, son 

yıllarda Türkçe'deki karşılığını "ilişkisel pazarlama / ilişki pazarlaması" olarak bulan 

"relationshipmarketing" kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 
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İlişkisel pazarlama kavramı ilk ortaya çıktığı 1980'li yıllardan itibaren, farklı 

isimlerce, farklı şekillerde tanımlanmıştır. Hizmet işletmeleri için ilişkisel pazarlama 

tanımını ilk ortaya atan kişi, Leonard L. Berry'dir. Berry'e (1983, s.25) göre ilişkisel 

pazarlama, "müşterileri işletmeye çekmek, ilişkileri sürdürmek ve -çoklu hizmet 

işletmelerinde- müşteri ilişkilerini artırmaktır." İlişkisel pazarlamada önemli olan, yeni 

müşterilerin kazanılmasından çok mevcut müşterileri koruyarak, onları işletmeye sadık 

birer müşteri haline getirmektir. 

Literatür incelendiğinde ilişkisel pazarlama kavramına dar ve geniş olmak üzere 

iki farklı perspektiften bakıldığı görülmektedir. Dar perspektiften ilişkisel pazarlama, 

sadece müşteri ilişkileri üzerine odaklanırken, geniş perspektiften ilişkisel pazarlama ise 

işletmelerin tüm paydaşları ile olan ilişkileri ile ilgilenir. Örneğin, Gummeson (1994, 

s.6), ilişkisel pazarlama tanımında "satıcı ve müşteri arasındaki uzun dönemli etkileşime 

dayanan ilişki ve karlılığa" vurgu yaparken, Grönroos(1996, s.7), ilişkisel pazarlama 

kavramını daha da genişleterek, "müşterilerle ve diğer paydaşlarla ilişkileri tanımlamak, 

kurmak, sürdürmek ve artırmak yoluyla karlılık sağlamak" şeklinde tanımlamıştır. Bu 

yeni tanımla birlikte ilişkisel pazarlama alıcı ve satıcıdan oluşan çift taraflı süreç 

anlayışından farklı olarak, firma çalışanları,dağıtım kanalı üyeleri, rakipler ve 

tedarikçileri de kapsayan çok boyutlu bir yapıya bürünmektedir. 

İlişkisel pazarlamanın esas amacı uzun dönemli müşteri ilişkileri sonucu, 

müşteri bağlılığı yaratmaktır. Bu nedenle, müşterilerin satın alma sıklığını ve miktarını 

artırmaya yönelik, teşvik edici ödül programlarından zaman zaman yararlanılır. Bu 

programlarda tüketicilerin alışveriş için harcadığı her miktar karşılığında belli oranda 

bir puan oluşmakta, puan birikimiyle tüketiciler çeşitli ödüller, indirimler elde etme 

olanağına kavuşmaktadır (Oyman, 2002, s. 175). 

Son yıllarda sadakat pazarlamasına doğru hareket eden global bir trend geçerli 

hale gelmektedir. Farklı endüstri sektörlerinde yer alan pek çok firma, en iyi 

müşterileriyle aralarında güçlü ilişkiler kurma amacını güden sadakat strateji ve 

programlarını etkin kılmak, değerlendirmek ve yürütmek için çaba sarf etmektedir 

(Hacıefendioğlu, 2005, s.71). Sadakat programlarının en güzel örneklerine havayolu 

işletmelerinde rastlayabilmek mümkündür. "British AinvaysExecutive Club" üyelerine 

havayolu hizmetlerinden yararlanma sıklıklarına göre çeşitli ödüller sunmaktadır. 

Program üyelere, koltuk tercihi, otel rezervasyonu ve araç kiralama, havaalanlarında 

özel yolcu salonları gibi avantajlar sağlamaktadır (Linton, 1995, s.46).Türkiye'de 

müşteri sadakatini oluşturmada kullanılan mağaza kartı uygulamalarının daha çok 

organize gıda perakendeciliğinin gelişimi ile başladığı görülmektedir. Migros'un 

"Migros Club Card" ve "Migros Club Kredi Kartı" uygulaması sık alan müşteri sadakat 

programlarının gıdaya dayalı perakendecilikteki ilk örnekleridir. Migros Club Card, 

sahiplerine belli alışveriş tutarlarında çekilişle alışveriş çeki kazanabilme, yıldızlı 

alışveriş tutarlarında çekilişsiz kurasız ödüllendirme vb. avantajlar sağlamaktadır 

(Demirci Orel, 2005, s. ) 

İlişkisel pazarlama temelinde; yeni müşteriler bulmaktan çok, mevcut müşterileri 

elde tutma ve onlarla ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır (Barutçu, 2005, s.6). 

İlişkisel pazarlamada; bir işletmenin bireysel müşterilerini isimleriyle belirlemek, 

işletme ve müşterileri arasında bir çok faaliyeti kapsayacak ilişki yaratmak ve bu ilişkiyi 

müşterinin ve işletmenin yararına yöneltmek amaçlanmaktadır (Öztürk, 2003, s. 179- 

180). 
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İlişkisel pazarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinin müşteriye yönelik olarak 

hazırlanmasını, güvenilir bir bağ kurulmasını, kaliteli ürün ve hizmetler sunulmasını, 

müşteri önerilerine duyarlılıkla kısa dönem kârlılık yerine uzun dönemde bağlılık ve 

kârlılığı amaçlamaktadır. 

İlişkisel pazarlama yaklaşımında, ürün veya hizmet satışlarında geçici artışa 

çabalamak yerine, müşterilerle sürekli ilişki inşa ederek, ürün bağlılığı yaratmak esas 

amaçtır (Duncan, 2000, s.73). Bu amaç doğrultusunda işletmeler, müşteriler için daha 

iyi hizmet sağlama ve müşteri kârlılığını arttırma çabası içerisindedirler (Leverin ve 

Liljander, 2006, s.233). 

Müşteriler, kendilerine iyi hizmet ve daha kaliteli ürünler sunulması, daha da 

önemlisi kişisel olarak tanınmayı ve değer verilmesini istemektedir. Doğal olarak, 

işletmelerle kurulan ilişkide müşteriler, isteklerinin daha etkin bir şekilde 

değerlendirilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedir (Buttle, 1996, s.7). 

Böylece, daha az riskli ve daha güvenli bir satın alma gerçekleştirdiklerini 

düşünmektedirler. Müşteriler bir ürün veya hizmet satın alacakları zaman, yoğun 

araştırma yaparak, daha çok bilgi edinme gereksinimi duymaktadır. Bu da hem zaman 

hem de maliyet açısından müşterilere bir yük getirmektedir. Bu yüzden müşteriler, 

ilişkisel pazarlamayla, bu tür maliyetlerden kaçınmayı amaçlamaktadırlar (Palmer, 1994, 

s. 14). 

İlişkisel pazarlama, müşterileri elde tutma, müşteri tatmini ve bağlılığını 

sağlama, kârlılığı arttırma, müşteriye verilen vaatlerin yerine getirilmesi, güven 

oluşturma ve uzun dönemli ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır (Selvi, 2007, s.34). 

Rekabetin gitgide yoğunlaştığı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının hızla değişim 

gösterdiği günümüzde müşterileri kitlesel pazarlama anlayışları ile tatmin etmek de her 

geçen gün daha olasılıksız hale gelmektedir. Günümüz toplumlarında yaşanan bu 

değişim pazarlama felsefelerinde de köklü değişimlerin yaşanmasını tetiklemekte, bu da 

beraberinde her bir müşterinin ihtiyaçlarına cevap verecek ayrı ürün ve hizmetlerin 

üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Ekonomik ve toplumsal hayatta yaşanan tüm bu 

gelişmeler, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının sürekli takibi için teknolojinin de 

desteğini içeren "interaktif pazarlama", "network (ağ) pazarlaması", "bire bir 

pazarlama", "veri tabanlı pazarlama", "frekans pazarlaması", "müşteri ilişkileri yönetimi 

(MİY)" gibi yeni pazarlama yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Temeli 

benzer esaslara dayanan bu pazarlama yaklaşımlarının her biri ilişkisel pazarlama 

uygulamalarında işletmelere önemli faydalar sağlamakta ve müşteri bağlılığına giden 

yolda önemli bir mihenk taşı konumundadır. 

Tüm işletmeler için kullanılabilecek ilişkisel pazarlama uygulamaları, özellikle 

de taklitlerinin daha kolay olması nedeniyle hizmet üreten işletmelerin devamlılığını 

sağlayabilmek için hayati öneme sahiptir. İlişkisel pazarlama savunucularından Buttle 

(1996), Peppers ve Rogers (1995) ve Bitner (1995) ilişkisel pazarlamanın öneminin 

artmasının nedenlerini çeşitli faktörlerle ilişkilendirmişlerdir (Kandampully ve Duddy, 

1999, s.319); 

• Küresel ve yoğun rekabet şartlarında artış 

• Daha talepkar ve bilgili müşteriler 

• Tüketici piyasalarında artan bölünme 

• Hızla değişen müşteri satın alma modelleri 

• Kalite standartlarında sürekli yükselme 
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• Sürekli rekabet avantajı yaratmada tek başına kalitenin yetersiz oluşu 

• Neredeyse tüm mal ve hizmetlerde teknolojinin etkisi 

• Geleneksel pazarlamaya güvensizlik (örneğin, reklam etkinliklerinin 

azalması) 

Grönroos (1990), tarafından vurgulanan, bir ilişkide tarafların birbirlerine 

verdikleri ve pazarlama literatürüne girmiş "sözler"i özetlemiştir. Buna göre, müşteri 

ilişkilerini başlatmak ve sürdürmek için satıcı; mallar, hizmetler ya da mal ve hizmet 

sistemleri, finansal çözümler, materyal yönetimi, bilgi transferi, sosyal temaslar ve bir 

dizi gelecek taahhüdü gibi sözler vermektedir. Diğer yandan, alıcı da kendi taahhütlerini 

satıcıya iletir. İlişkinin devamlılığı ve geliştirilmesi için verilen sözlerin her iki tarafça 

da yerine getirilmesi, daha sonrasında taraflara ortak faydalar sağlamaktadır. 

 

İLİŞKİSEL PAZARLAMADA MÜŞTERİ SADAKATİ 

Müşteriyle uzun vadeli ilişkiler kurma ve müşteri sadakati sağlama, ilişkisel 

pazarlama anlayışının en önemli boyutudur. Müşteri sadakati, müşterilere en büyük 

değerler sağlamaya yönelik pazarlama kaynaklarının uygun bir şekilde yönetilmesi ile 

başarılmaktadır. Bu da bireysel ilişkilerin ağır bastığı hizmet işletmeleri açısından ilişki 

değişiminin etkinliğinin ancak ilişkisel pazarlama anlayışı çerçevesinde hareket edilerek 

başarılabileceğini göstermektedir. 

Literatürde "müşteri sadakati" kavramının farklı tanımlan mevcut olmakla 

birlikte Oliver müşteri sadakatini şu şekilde tanımlamaktadır: müşterilerin tercihlerinde 

bir değişikliğe neden olabilecek durumlara ve pazarlama çabalarına rağmen, sürekli 

olarak tercih ettiği mal ve hizmetleri tekrar satın almak, tekrar tekrar o işletmenin, o 

hizmetin müşterisi olma konusunda kendisini adamasıdır (Oliver, 1999, s.33-44). 

En geniş anlamı ile müşteri sadakati, müşterinin seçim hakkı olduğunda, aynı 

markayı satın alma ya da benzer ihtiyaçlarına çözüm bulmak için her zamanki sıklıkla 

aynı mağazayı tercih etme eğilimi, arzusu ve eylemi olarak tanımlanabilir (Odabaşı, 

2006, s. 17). 

Teknoloji, rekabet ve global pazarlamanın gelişmesi sonucu, günümüz 

müşterileri çok daha fazla sayıda ürün ve hizmet seçeneği arasından tercihlerini 

yapmakta ve kendilerine daha iyi hizmet verene yönelmektedirler. Yeni gelişmeleri bu 

açıdan değerlendirdiğimizde önemli göstergeleri kısaca şöyle belirtebiliriz (Odabaşı, 

2006, s.30): 

•Artık müşterilere ne sattığımız değil, onların ne aldığı ve neden aldığı 

önemlidir. 

Müşteriler kendilerine bazı ürün ve hizmetlerin satılmasına karşı olumsuz 

birtutumgeliştirmektedir.Öteyandan,satınalmayıvebununkendileritarafından yapılmasını 

delice sevmektedirler. 

Geleneksel olarak düşünülen "müşteri hizmetkarlılığı" davranışı öne 

çıkmaktadır. 

Yüksek kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri ilişkilerini, müşteriler hakkında elde 

edilen detaylı, güncel bilgilere dayalı olarak sürekli geliştirmek ve kaliteyi sunmak 

vazgeçilmez öneme sahip olmaktadır. 

Müşteri savunucusu durumundaki personelin konumu ve yapısının değişimi; 

gerçeklik noktası olarak bilinen ve müşteri ile ilişki kurulan her anın en iyi biçimde 

oluşabilmesi için personelin değeri ve eğitimi önem kazanmaktadır. 
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Sirohi ve diğerleri, müşteriyi elde tutmanın iki önemli etkisinden söz etmektedir. 

Bunlardan birincisi, işletmenin müşteri tabanında önemli artışlara öncülük etmesi 

ikincisi ise, her bir bireysel müşteriden sağlanan kârların artması ve daha fazla 

müşterinin işletmeye sadık kalmasıdır (Sirohi, 1998, s.224). 

Müşteri sadakati, tüketicilerin işletme ile uzun dönemde is yapmalarını ve 

işletmeyi başkalarına tavsiye etmeleri yeni müşteriler kazanma ve rekabet avantajı elde 

etmelerinde işletmeye önemli avantajlar sağlamaktadır. Sadık müşteriler, işletme 

hakkında bilgi ve deneyimlerini çevresindeki kişilere aktarmaları sonucunda diğer kişiler 

de işletme hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Bilgilendirilen bu kişiler, ürünü satın 

almadan önce ürünle ilgili algılanan riski azaltmada sadık müşterilerin tavsiyelerini bir 

araç olarak kullanmaktadır. Sadık müşteriler, bilgileri diğerlerine aktararak işletme için 

sıfır maliyetli reklam aracı olarak hizmet edebilir ve yeni müşteriler elde etme 

konusunda işletmeye büyük bir potansiyel sağlayabilirler (Ercan, 2006, s. 13). 

Knox ve Denison, sadık müşterilerin daha kârlı olduklarını ve bu nedenle 

pazarlama stratejilerinin müşterileri sadık müşterilere dönüştürme veya sadık 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yoğunlaştırılmasının işletmelere daha 

fazla fayda sağlayacağını önermektedir (Knox; Denison, 2000, s.43). Müşteri sadakati 

ile işletmelerin elde edebilecekleri faydalar söyle sıralanabilir (Çoban, 2005, s.297): 

• Satışların artması: Müşteri sadakati ile satışlarda istikrar sağlanmakta ve yeni 

müşterilerin kazanılması kolaylaşmaktadır. İşletme ile iş yapmaya devam eden 

müşteriler değerleri gittikçe artan varlıklardır ve her yıl gittikçe artan net nakit akışı 

oluşturmaktadırlar. Müşteriler genellikle hizmet tatminsizlikleri nedeniyle başka 

işletmeleri tercih etmektedir ve tatmin edilen müşteriyi sürekli kılma, müşterinin 

işletmeden ayrılma olasılığını azaltmaktadır. Sadık müşterilerin ayrılma olasılıkları 

düşük olduğu gibi olumlu tavsiyeleriyle işletmenin yeni müşteriler kazanma şansını 

arttırmaktadır. Bu da satışların artmasında etkilidir. 

• Ele geçirme maliyeti: Yeni bir müşteri kazanma maliyeti eski müşteriyi elde 

tutmanın maliyetinden daha fazladır (Aydın ve Özer, 2005, s.910). 

• Maliyet avantajı:Sadık müşteriler markaya aşinadırlar ve işletmeyle nasıl bir 

ilsem yapılacağını bilirler. Müşteriler işletmeleri daha iyi tanıdıkça, müşterilere hizmet 

sunmanın maliyeti azalır (Srinivasan, 2002, s.45). Soruların cevaplanmasında ve her iki 

tarafın nasıl hareket ettiğinin öğrenilmesi sürecinde daha az zaman harcanmasında ve 

kaynakların kullanılmasında daha verimlidirler. 

• Kusur bulmak yerine şikayet etmek: Sadık müşteriler kendilerini firmanın 

ortağı olarak hissedip kötü bir deneyimleri olduğu zaman şikayet ederler. Markaya 

inanırlar ve kendi markaları olarak hissederler. Firmadan sessizce ayrılmak yerine 

şikayet ederler. Kararsız müşterilerin olduğu bugünün iş çevresinde ikinci şans fırsatı 

önemlidir. 

• Müşterilerin üretim ve pazarlama sürecine katılımı: Sadık müşteri, üretim ve 

pazarlama sürecinde karşılaşılan sorunları işletmeye bildirerek işletmenin hatalarını 

düzeltmesine fırsat tanımaktadır. 

• İç müşterilerin tatmini: Sadık müşteriler sayesinde çalışanların da 

motivasyonu artmaktadır. 

• Baz kârlılık: Bir müşteri ne kadar uzun süre elde tutulur ise, yıllık baz 

kârlılık toplamı o kadar fazla olacaktır. 

• Yüksek fiyat: Eski müşteriler, yeni müşterilere göre fiyata karşı daha az 
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duyarlıdır. Yeni müşteriler çoğunlukla indirim yapılarak işletmeye çekilir, bu ise düşük 

kâr marjı oluşturur. Sadık müşterilerin yüksek fiyatlara çok fazla direnç göstermedikleri 

yapılan araştırmalarda görülmüştür (Mattila, 2001, s.91-101). 

 

Müşteri Sadakatinin İşletmeler ve Müşterilere faydaları 

Müşterilerin işletmeyi daha iyi tanıdıkça, rakiplere kıyasla hizmetlerin 

kalitesinden tatmin oldukça, her geçen yıl bir önceki yıla göre daha fazla harcama ve 

daha fazla iş yapma eğiliminde oldukları, araştırmalarla ortaya konulmuştur (Atalık, 

2003, s.219). 1999 yılında havayolu işletmeleri arasında yapılan bir araştırma bu 

durumu doğrulayarak; müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 

sağlanmasının, havayolu işletmelerinin finansal amaçlarına ulaşmaları konusunda en 

önemli stratejiler olarak değerlendirildiğini ortaya koymuştur (Atalık, 2003, s.218). 

Müşteri sadakatinin ön koşulu, müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Müşteri 

memnuniyetinin sağlanmadığı yerde, müşteri sadakatinin varlığından söz edilemez. 

Devamlı müşteri memnuniyeti, işletmelere her yıl artan oranda nakit girişi sağlarken, 

müşterilerin işletmeyi terk etme oranlan üzerinde de azaltıcı etkiye sahiptir. Uzun 

süredir alışveriş yaptığı ve güvendiği işletme ile ilişkilerini devam ettiren müşteriler, 

işletmelerin satışları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. 

Yeni müşteriler ile çalışmaya başlamanın bir başlangıç maliyeti söz konusudur. 

Bu başlangıç maliyeti, hizmetin denenmesini teşvik etmek için fiyatların düşürülmesi, 

müşterilerin özeliklerinin belirlenmesi veya potansiyel müşterilerin hizmetten haberdar 

edilmesi maliyetlerini kapsar (Barutçu, 2002, s.43). 

İşletmelerin "sürekli müşterileri" ile çalışması, işletmenin pazarlama 

maliyetlerini düşüren bir stratejidir. Bireysel özellikleri bilinen, uzun süreli ilişkiler 

kurulan müşterilere hizmet vermek işletmeleri ek maliyetlerden kurtarır. Hizmetleri 

daha önceden bilen müşteriler, işletmelerin tutundurma harcamaların üzerinde azaltıcı 

bir etkiye sahiptir. Müşteri sadakati sağlamanın işletme için son derece önemli olan bir 

diğer sonucu da, stratejik ortak kazanmaktır. Başka bir deyişle sadık müşteri, ürün üretim 

ve pazarlama sürecinde karşılaşılan sorunları ve beklentileri işletme yönetimine 

bildirerek işletmeye hatalarını düzeltme fırsatı verir. Böylece, hizmet kalitesi artar ve 

hatalı ürün üretme olasılığı azalır (Çoban, 2005, s.298). 

Müşteri sadakati sağlanmasının işletmelere olduğu kadar müşterilere de birçok 

yaran bulunmaktadır. Tek bir marka ya da mağazaya sadakat gösteren müşterilerin 

sağladığı en büyük avantaj, değişimin getireceği riskten kurtulmaktır. Bu, aynı 

zamanda, belirsizliğin de ortadan kalkmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Müşteriler 

aldıkları hizmette ne ile karşılaşacaklarını bildikleri için, bu onları yeni bir işletmeye 

geçmenin yaratacağı risk ve belirsizlikten korumaktadır. Önceki deneyimler, 

müşterilerin gelecekte de ne ile karşılaşacaktan yönündeki algılarını şekillendirir ve 

kötü sürprizlere mahal vermez. 

Webster (1992, s.6) da, müşterilerin ihtiyaçlarını sürekli aynı işletmeden 

giderme yoluna gitmesinin, onlar için daha kolay ve uygun olduğunu belirtmiştir. 

Sadakat, bir bakıma, müşterilerin bağlı oldukları ürünü, hizmeti, markayı ya da 

mağazayı değiştirme yönündeki isteksizliğinin bir belirtisidir. Bu sayede, müşteriler 

sadık oldukları ürün ya da hizmetleri sonraki alımlarında tercih etmeye devam edecek 

ve bu da, satın alma sürecini kısaltarak, müşterilerin para ve zaman tasarrufu 

sağlamamasına yardımcı olacaktır (Barutçu, 2002, s.62-63). 
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Müşterilerin bir işletmeye güven duyması, kendilerini daha emniyette 

hissetmesini sağlarken, karar verme süreci üzerinde kısaltıcı bir etkiye sahiptir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; katılım bankalarında uygulanan ilişkisel pazarlama 

uygulamalarının müşteri sadakati üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

• Katılım bankalarının uyguladığı ilişkisel pazarlama uygulamalarına ilişkin 

müşterilerin algılamaları cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni durumlarına ve eğitim 

durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

• Katılım bankası müşterilerinin bankalarına karşı duydukları sadakat 

düzeyleri; cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni durumlarına ve eğitim durumlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

• Katılım bankalarının uyguladıkları ilişkisel pazarlama uygulamaları ile 

müşterilerin sadakat düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? 

• Katılım bankalarının ilişkisel pazarlama uygulamaları, müşteri sadakatine 

istatistiksel açıdan anlamlı bir etki yapmakta mıdır? 

 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeli genel tarama modelleri içerisinde; değişkenlerin tek tek, tür 

ya da, miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan tekil arama modeli ve 

iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modelini (Karasar,2009) içermektedir. 

Araştırmanın modeli seçilirken görgül araştırmalar için en doğru çözümlemeyi sunacak 

model seçilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın evrenini İstanbul Avrupa Yakasından bulunan Katılım Bankası 

müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise rastgele seçilen 176 müşteri 

oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. İlişkisel Pazarlama Ölçeği   
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Boyutlar Maddeler Faktör VaryansCronbach 

 yükü oranı's Alpha 

İletişim Şube çalışanları müşterileri istek ve 0,887 28,5370,879 

ihtiyaçlarını anlamak için uğraş verirler.   

Şube çalışanları bireysel taleplere karşı 0,845  

ilgilidir.   

Şube çalışanlarının davranışı müşteriye 0,776  

güven aşılar.   

Şube çalışanları müşteriler ile işlem 0,712  

dışında da iletişim kurmak için çabalarlar.   

Şube çalışanları müşteriler ile 0,657  

iletişimlerini arttırarak sosyal bağlar   

kurmaya çalışırlar.   

Şube çalışanları müşteri ziyaretleri 0,602  

yapmaya özen gösterirler.   

Etkileşim Şube çalışanları işlemlerini hızlı yaparlar. 0,898 18,1560,912 

Şube çalışanları işlem ücretlerinde 0,827  

indirim uygulamaya çalışırlar.   

Şube çalışanları hızlı hizmet sunar. 0,778  

Şube çalışanının müşterilerin sorularını 0,734  

yanıtlayabilmesi için bilgisi vardır.   

Şube çalışanları teknolojiye dayalı 0,689  

kişiselleştirilmiş hizmet sunmaya   

çalışırlar.   

Müşteriler şube ve müşteri temsilcisi ile 0,623  

çalışırken kendini emniyette hissederler.   

Şube çalışanları ilk seferde doğru hizmeti 

 

0,545  

verilir. 

Şube çalışanları yıllık işlem ücretleri, 

 

 

  

döviz işlemleri vb. işlemlerde indirim 0,48 

 

 

Yapmaya çalışırlar.   

Değer Şube çalışanları müşterilerin zevklerini 0,814 12,0980,945 

dikkate alır.   

Şube çalışanları müşterilerin ihtiyaçlarına 0,755  

göre uyarlanmış hizmetler sunmaya   

çalışır.   

Şube çalışanları hizmet kalitesini üst 0,701  

seviyede tutmak için çalışırlar.   

Şube çalışanları müşterilere karşı naziktir. 0,662  
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket demografik 

sorularla birlikte ilişkisel pazarlama ölçeği ve müşteri sadakati ölçeğinden oluşmaktadır. 

İlişkisel pazarlamayı ölçen sorular araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Müşteri sadakati 

ölçeği Lewis ve Soureli, (2006)'in yaptığı "TheAntecedents of Consumer Loyalty in 

RetailBanking" çalışmadan uyarlanmıştır (Lewis ve Soureli, 2006). Pazarlama 

ölçeğindeki 23 maddenin genel güvenirliği a=0,901 olarak bulunmuştur. Yapılan Kmo 

ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 0,867 olarak Barlett değerinin ise 0,05 den 

küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi 

sonucunda toplam varyansı % 58,80 olan 3 faktör oluşmuştur.

Şube çalışanları verdiği sözü tutar. 0,622  

Şube çalışanları problemleri çözmekte 0,588  

gerçek ilgi gösterirler.   

Şube çalışanları müşterilere kişisel dikkat 0,538  

gösterir.   

Şube çalışanları müşterilere yanıt vermek 0,496  

meşgul değildir.   

Şube çalışanları müşterilere yanıt vermek 0,458  

için gönüllüdür.   

Toplam Varyans: % 58,80   
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Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for SocialSciences) for 

Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) 

kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak Non-Parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi, 

Mann Whitney U testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan katılım 

bankası müşterilerinden ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde 

edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve 

yorumlar yapılmıştır. 

 

Tablo:2.Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Örneklem Grubunun Yaşlarına Göre Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde 

(%) 30 yaş ve altı 50 28,4 

31-40 yaş 72 40,9 

41-50 yaş 34 19,3 

50 yaş üstü 20 11,4 

Toplam 176 100,0 

 

Örneklem grubunun yaşlarına göre dağılımı Tablo 3'de incelenmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 50'sinin (% 28,4) 30' dan az, 72'sinin 

(% 40,9) 31-40 arası, 34'ünün (% 19,3) 41-50 arası, 20'sinin (% 11,4) 50'den büyük 

yaşta olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Erkek  124 70,5 

Kadın  52 29,5 

Toplam  176 100,0 

 

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 4'de incelenmiştir. Buna 

göre araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 124'ü (% 70,5) erkek, 52'si (% 

29,5) kadındır. 

 
Şekil 1. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Tablo 5. Örneklem Grubunun Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 

İlköğretim 10 5,7 

Lise 56 31,8 

Yüksek okul/Önlisans 18 10,2 

Üniversite 76 43,2 

Lisansüstü 16 9,1 

Toplam 176 100,0 

Örneklem grubunun eğitim durumlarına göre dağılımı Tablo 5'de incelenmiştir. 

Buna göre araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 10'u (% 5,7) ilköğretim, 

56'sı (% 31,8) lise, 18'i (% 10,2) yüksekokul/önlisans, 76'sı (% 43,2) üniversite, 16'sı (% 

9,1) lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. 
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Şekil 2. Örneklem Grubunun Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Tablo 6. 

Örneklem Grubunun Banka İle Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 

1-5 yıl 110 62,5 

6-10 yıl 34 19,3 

11-15 yıl 18 10,2 

16 yıl ve üstü 14 8,0 

Toplam 176 100,0 

 

Örneklem grubunun banka ile çalışma sürelerine göre dağılımı Tablo 6'de 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 110'unun (% 

62,5) 1-5 yıl, 34'ünün (% 19,3) 6-10 yıl, 18'inin (% 10,2) 11-15 yıl, 14'ünün (% 8,0) 16 

yıl ve üstü süredir bankası ile çalıştığı görülmektedir. 
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Şekil 3. Örneklem Grubunun Banka İle Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

Tablo 4. Örneklem Grubunun Şube İle Çalışma Sürelerine Göre 

Dağılımı  Frekans Yüzde (%) 

1-3 yıl 112 63,6 

4-6 yıl 40 22,7 

7-9 yıl 12 6,8 

10 yıl ve üstü 12 6,8 

Toplam 176 100,0 

 

Örneklem grubunun şube ile çalışma sürelerine göre dağılımı Tablo 7'da 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 112'sinin (% 

63,6) 1-3 yıl, 40'ınm (% 22,7) 4-6 yıl, 12'sinin (% 6,8) 7-9 yıl, 12'sinin (% 6,8) 10 yıl ve 

üstü süredir şube ile çalıştığı görülmektedir. 

 
Şekil 4. Örneklem Grubunun Şube İle Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

Tablo 8. Örneklem Grubunun Banka İle Çalışma Şekillerine Göre Dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 

Bireysel 76 43,2 

Kurumsal 58 33,0 

Hem bireysel hem kurumsal 42 23,9 

Toplam 176 100,0 

 

Örneklem grubunun banka ile çalışma şekillerine göre dağılımı Tablo 8'de 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin  

 

76'sının (% 43,2) bireysel, 58'inin (% 33,0) kurumsal, 42'sinin (% 23,9) hem 

bireysel hem kurumsal olarak banka ile çalıştığı görülmektedir. 
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Şekil 5. Örneklem Grubunun Banka İle Çalışma Şekillerine Göre Dağılımı 

Tablo 9. Örneklem Grubunun Bankanın Kullandığı Ürünlerine Göre 

Dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 

Mevduat hesabı 128 72,7 

Kredi hesabı 80 45,5 

Dış ticaret işlemleri 28 15,9 

Çek karnesi 44 25,0 

Kredi kartı 118 67,0 

Debit kart 48 27,3 

Üye işyeri 14 8,0 

Maaş hesabı 48 27,3 

Okul taksitli ödeme sistemi 8 4,5 

Yatırım hesabı 48 27,3 

Vergi tahsilatları 40 22,7 

Fatura ödemeleri 76 43,2 

Business &Ticari kart 10 5,7 

 

Örneklem grubunun bankanın kullandığı ürünlerine göre dağılımı Tablo 8'de 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin 128'inin (% 

72,7) mevduat hesabı, 80'inin (% 45,5) kredi hesabı, 28'inin (% 15,9) dış ticaret 

işlemleri, 44'ünün (% 25,0) çek karnesi, 118'inin (% 67,0) kredi kartı, 48'inin (% 27,3) 

debit kart, 14'ünün (% 8,0) üye işyeri, 48'inin (% 27,3) maaş hesabı, 8'inin (% 4,5) okul 

taksitli ödeme sistemi, 48'inin (% 27,3) yatırım hesabı, 40'mın (% 22,7) vergi 

tahsilatları, 76'smm (% 43,2) fatura ödemeleri, 10'unun (% 5,7) business&ticari kart 

ürünlerini kullandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel Pazarlama ve 
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Müşteri Sadakati Düzeylerinin Ortalaması 

 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Ortalaması 

 

  N Ort. S.s Min. Max. 

İletişim  176 4,051 0,630 1,833 5,000 

Etkileşim  176 4,048 0,590 2,375 5,000 

Değer  176 4,035 0,538 2,222 5,000 

İlişkisel puanı pazarlama  176 4,044 0,547 2,261 5,000 

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama 

düzeylerinin ortalaması incelendiğinde, iletişim düzeyi puanlarının ortalaması 4,051 ± 

0,630; etkileşim düzeyi puanlarının ortalaması 4,048 ± 0,590; değer düzeyi puanlarının 

ortalaması 4,035 ± 0,538; ilişkisel pazarlama puanlarının ortalaması 4,044 ± 0,547 olarak 

bulunmuştur. 

 
 

Şekil 6. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Ortalaması 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Müşteri 

Sadakati Düzeyi Ortalaması 

 N Ort. S.s Min. Max. 

Müşteri sadakati 176 3,395 0,664 2,000 4,875 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati düzeyi 

ortalaması 3,395 ± 0,664 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 7. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Müşteri 

Sadakati 

Düzeyi Ortalaması 

 

Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel Pazarlama 

Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması 

 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılaşması 

 

 Grup N Ort Ss KW P 

iletişim 30 yaş ve altı 5

0 

4,26

0 

0,36

6 

9,27

0 

0,02

6 
 31-40 yaş 7

2 

3,90

3 

0,74

2 

  

 41-50 yaş 3

4 

4,14

7 

0,49

9 

  

 50 yaş üstü 2

0 

3,90

0 

0,76

5 

  

Etkileşim 30 yaş ve altı 5

0 

4,24

0 

0,42

2 

8,89

6 

0,031 

 31-40 yaş 7

2 

4,01

7 

0,62

2 

  

 41-50 yaş 3

4 

4,00

0 

0,58

9 

  

 50 yaş üstü 2

0 

3,76

3 

0,71

5 

  

Değer 30 yaş ve altı 5

0 

4,12

9 

0,33

8 

3,87

1 

0,27

6 
 31-40 yaş 7

2 

4,00

0 

0,62

7 

  

 41-50 yaş 3

4 

4,13

1 

0,51

1 

  

 50 yaş üstü 2

0 

3,76

7 

0,57

1 

  

İlişkisel pazarlama 30 yaş ve altı 5

0 

4,20

2 

0,33

5 

6,93

2 

0,07

4 
puanı 31-40 yaş 7

2 

3,98

1 

0,62

9 

  

 41-50 yaş 3

4 

4,09

0 

0,49

2 

  
 50 yaş üstü 2

0 

3,80

0 

0,64

8 

  

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı ortalamalarının 

yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmuştur (KW=9,270; p=0,026<0,05). Farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; 3 O 

yaş ve daha küçük yaştaki katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı, 31-40 yaş 

aralığındaki katılım bankası müşterilerinin iletişim puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1214,000; p=0,002<0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı 

ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=8,896; p=0,0310,05). Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 

göre; 30 yaş ve daha küçük yaştaki katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı, 31-40 

yaş aralığındaki katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanından yüksektir (Mann 

Whitney U=1380,000; p=0,028<0,05). 30 yaş ve daha küçük yaştaki katılım bankası 

müşterilerinin etkileşim puanı, 41-50 yaş aralığındaki katılım bankası müşterilerinin 

etkileşim puanından yüksektir (Mann Whitney U=636,000; p=0,050O,05). 30 yaş ve 

daha küçük yaştaki katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı, 50 yaşından büyük 

katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=302,000; p=0,010<0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin değer puanı ortalamalarının yaş 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (KW=3,871; p=0,276>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı 

ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=6,932; p=0,074>0,05). 

 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin ilişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşması 

 Grup N Ort Ss MW P 

İletişim Erkek 124 4,097 0,670 2532,000 0,024 

 Kadın 52 3,942 0,513   

Etkileşim Erkek 124 4,067 0,609 3036,000 0,541 

 Kadın 52 4,005 0,545   

Değer Erkek 124 4,065 0,576 2928,000 0,335 

 Kadın 52 3,966 0,429   

İlişkisel pazarlama puanı Erkek 124 4,074 0,583 2822,000 0,192 

 Kadın 52 3,973 0,445   

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanları 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=2532,00; 

p=0,024<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, erkek katılım bankası müşterilerinin 

iletişim puanlan, kadın katılım bankası müşterilerinin iletişim puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanları 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=3036,000; 

p=0,541>0,05). 
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Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin değer puanlan ortalamalarının 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=2928,000; p=0,335>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı 

puanlan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann 

WhitneyU=2822,000; p=0,192>0,05). 

Tablo 14. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

 

 Grup N Ort Ss KW P 

İletişim İlköğretim 10 3,667 0,916 12,464 0,014 

 Lise 56 4,155 0,725   

 Yüksek okul/Önlisans 18 4,241 0,363   

 Üniversite 16 3,982 0,547   

 Lisansüstü 16 4,042 0,595   

Etkileşim İlköğretim 10 3,800 0,876 6,997 0,136 

 Lise 56 4,179 0,631   

 Yüksek okul/Önlisans 18 4,139 0,443   

 Üniversite 76 4,000 0,516   

 Lisansüstü 16 3,875 0,655   

Değer İlköğretim 10 3,867 0,760 6,208 0,184 

 Lise 56 4,111 0,627   

 Yüksekokul/Önlisans 18 4,160 0,328   

 Üniversite 16 3,991 0,475   

 Lisansüstü 16 3,944 0,503   

İlişkisel İlköğretim 10 3,791 0,834 8,981 0,062 

pazarlama 

puanı 

Lise 56 4,146 0,625   

 Yüksekokul/Önlisans 18 4,174 0,349   

 Üniversite 16 3,992 0,465   

 Lisansüstü 16 3,946 0,544   

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı ortalamalarının 

eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=12,464; p=0,014<0,05). Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 

göre; eğitim durumu lise olan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı, eğitim 
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durumu ilköğretim olan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanından yüksektir 

(Mann Whitney U= 166,000; p=0,040<0,05). Eğitim durumu lise olan katılım bankası 

müşterilerinin iletişim puanı, eğitim durumu üniversite olan katılım bankası 

müşterilerinin iletişim puanından yüksektir (Mann Whitney U=l 

502,000;p=0,004<0,05). Eğitim durumu yüksek okul/önlisans olan katılım 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı ortalamalarının 

banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=2,780; p=0,427>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=0,581; 

p=0,901>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin değer puanı ortalamalarının 

banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW= 1,284; p=0,733>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=0,915; 

p=0,822>0,05). 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Banka İle Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşması 

 

 Grup N Ort Ss KW P 

İletişim 1-5 yıl 110 4,064 0,570 2,780 0,427 

 6-10 yıl 34 3,902 0,819   

 11-15 yıl 18 4,037 0,598   

 16 yıl ve üstü 14 4,333 0,555   

Etkileşim 1-5 yıl 110 4,066 0,549 0,581 0,901 

 6-10 yıl 34 3,985 0,627   

 11-15 yıl 18 4,042 0,670   

 16 yıl ve üstü 14 4,071 0,753   

Değer 1-5 yıl 110 4,057 0,458 1,284 0,733 

 6-10 yıl 34 3,922 0,713   

 11-15 yıl 18 4,062 0,512   

 16 yıl ve üstü 14 4,111 0,672   

İlişkisel pazarlama 1-5 yıl 110 4,062 0,480 0,915 0,822 

puanı 6-10 yıl 34 3,939 0,702   

 11-15 yıl 18 4,048 0,536   

 16 yıl ve üstü 14 4,155 0,654   
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Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı ortalamalarının 

banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=2,780; p=0,427>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=0,581; 

p=0,901>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin değer puanı ortalamalarının 

banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW= 1,284; p=0,733>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=0,915; 

p=0,822>0,05). 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Şube İle Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 

İletişim 1-3 yıl 112 4,092 0,683 10,615 0,014 

 4-6 yıl 40 3,850 0,525   

 7-9 yıl 12 4,278 0,489   

 10 yıl ve üstü 12 4,111 0,410   

Etkileşim 1-3 yıl 112 4,107 0,597 11,862 0,008 

 4-6 yıl 40 3,806 0,526   

 7-9 yıl 12 4,313 0,438   

 10 yıl ve üstü 12 4,042 0,673   

Değer 1-3 yıl 112 4,038 0,562 1,377 0,711 

 4-6 yıl 40 3,983 0,490   

 7-9 yıl 12 4,185 0,567   

 10 yıl ve üstü 12 4,037 0,458   

İlişkisel pazarlama 1-3 yıl 112 4,076 0,576 7,929 0,048 

puanı 4-6 yıl 40 3,887 0,464   

 7-9 yıl 12 4,254 0,494   

 10 yıl ve üstü 12 4,058 0,510   
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Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı ortalamalarının 

şube ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=10,615; p=0,014<0,05). M Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 

göre; şube ile çalışma süresi 1-3 yıl olan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı, 

şube ile çalışma süresi 4-6 yıl olan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanından 

yüksektir (Mann WhitneyU=l502,000; p=0,002<0,05). Şube ile çalışma süresi 7-9 

yılolan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı, şube ile çalışma süresi 4-6 yıl olan 

katılım bankası müşterilerinin iletişim puanından yüksektir (Mann Whitney U= 

144,000; p=0,033<0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı 

ortalamalarının şube ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=11,862; p=0,008<0,05). 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır.  

Buna göre; şube ile

çalışma süresi 1-3 yıl olan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı, şube ile 

çalışma süresi 4-6 yıl olan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanından yüksektir 

(Mann Whitney U= 1496,000; p=0,002<0,05). Şube ile çalışma süresi 7-9 yıl olan 

katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı, şube ile çalışma süresi 4-6 yıl olan 

katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanından yüksektir (Mann Whitney U= 

110,000; p=0,004<0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin değer puanı ortalamalarının 

şube ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=1,377; p=0,711>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı 

ortalamalarının şube ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=7,929; p=0,048<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; şube ile çalışma süresi 1-3 yıl olan katılım bankası 

müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı, şube ile çalışma süresi 4-6 yıl olan katılım 

bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1608,000; p=0,008<0,05). Şube ile çalışma süresi 7-9 yıl olan katılım bankası 

müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı, şube ile çalışma süresi 4-6 yıl olan katılım 

bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1385000; p=0,026<0,05). 
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Tablo 10. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama Düzeylerinin Banka İle Çalışma Şekli Değişkenine Göre Farklılaşması 

 Grup N Ort Ss KW P 

İletişim Bireysel 76 4,053 0,574 0,119 0,942 

 Kurumsal 58 4,121 0,443   

 Hem bireysel hem kurumsal 42 3,952 0,896   

Etkileşim Bireysel 76 3,997 0,553 8,301 0,016 

 Kurumsal 58 4,246 0,399   

 Hem bireysel hem kurumsal 42 3,869 0,782   

Değer Bireysel 76 3,985 0,506 6,204 0,045 

 Kurumsal 58 4,184 0,376   

 Hem bireysel hem kurumsal 42 3,921 0,721   

İlişkisel Bireysel 76 4,007 0,515 5,108 0,078 

pazarlama puanı Kurumsal 58 4,189 0,352   

 Hem bireysel hem kurumsal 42 3,911 0,754   

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin iletişim puanı ortalamalarının 

banka ile çalışma şekli değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=0,119; p=0,942>0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin etkileşim puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma şekli değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=8,301; p=0,016<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; banka ile çalışma şekli Kurumsal olan katılım bankası 

müşterilerinin etkileşim puanı, banka ile çalışma şekli Bireysel olan katılım bankası 

müşterilerinin etkileşim puanından yüksektir (Mann WhitneyU=1608,000; 

p=0,007<0,05). Banka ile çalışma şekli Kurumsal olan katılım bankası müşterilerinin 

etkileşim puanı, banka ile çalışma şekli Hem bireysel hem kurumsal olan katılım 

bankası müşterilerinin etkileşim puanından yüksektir (Mann WhitneyU=910,000; 

p=0,031<0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin değer puanı ortalamalarının 

banka ile çalışma şekli değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=6,204; p=0,045<0,05). Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Marnı Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 

göre; banka ile çalışma şekli Kurumsal olan katılım bankası müşterilerinin değer puanı, 

banka ile çalışma şekli Bireysel olan katılım bankası müşterilerinin değer puanından 

yüksektir (Mann Whitney U= 1626,000; p=0,009<0,05). 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin ilişkisel pazarlama puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma şekli değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 
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grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=5,108; p=0,078>0,05). 

 

Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat Düzeyi 

Puanının Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması 

 

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat 

Düzeyi Puanının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşması 

 Grup N Ort Ss KW P 

 30 yaş ve altı 50 3,380 0,630 0,106 0,991 

Müşteri sadakati 
31-40 yaş 

41-50 yaş 

72 

34 

3,434 

3,368 

0,719 

0,532 

  

 50 yaş üstü 20 3,338 0,778   

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanı 

ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=0,106; p=0,991>0,05). 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat 

Düzeyi Puanının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşması 

 Grup N Ort Ss MW P 

Müşteri sadakati Erkek 

Kadın 

124 

52 

3,369 

3,457 

0,668 

0,656 

3168,000 0,856 

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanları 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=3168,000; 

p=0,856>0,05).

 

Tablo 20. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat 

Düzeyi Puanının Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

Grup N Ort Ss KW p 

İlköğretim 10 3,225 0,714 7,252 0,123 

Lise 56 3,299 0,567  

Müşteri sadakati Yüksek okul/Önlisans 18 3,667 0,697  

Üniversite 76 3,438 0,740  

Lisansüstü 16 3,328 0,461  

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanı 

ortalamalarının eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=7,252; p=0,123>0,05). 
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Tablo 13. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat 

Düzeyi Puanının Banka İle Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşması 

 Grup N Ort Ss KW P 

 1-5 yıl 110 3,311 0,613 8,976 0,030 

Müşteri sadakati 6-10 yıl 

11-15 yıl 

34 

18 

3,662 

3,472 

0,800 

0,699 

  

 16 yıl ve üstü 14 3,304 0,514   

 

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=8,976;p=0,030<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; banka ile çalışma süresi 6-10 yıl olan katılım bankası 

müşterilerinin müşteri sadakati puanı, banka ile çalışma süresi 1-5 yıl olan katılım 

bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1252,000; p=0,004<0,05). 

 

Tablo 14. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat 

Düzeyi Puanının Şube İle Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşması 

 

 Grup N Ort Ss KW P 

 1-3 yıl 112 3,319 0,643 11,257 0,010 

Müşteri sadakati 4-6 yıl 

7-9 yıl 

 

40 12 3,394 

4,104 

0,623  

0,623 

 

  

 10 yıl ve üstü 12 3,396 0,684   

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanı 

ortalamalarının şube ile çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=11,257; p=0,010<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; şube ile çalışma süresi 7-9 yıl olan katılım bankası 

müşterilerinin müşteri sadakati puanı, şube ile çalışma süresi 1-3 yıl olan katılım bankası 

müşterilerinin müşteri sadakati puanından yüksektir (Mann Whitney U=284,000; 

p=0,001<0,05). Şube ile çalışma süresi 7-9 yıl olan katılım bankası müşterilerinin 

müşteri sadakati puanı, şube ile çalışma süresi 4-6 yıl olan katılım bankası 

müşterilerinin müşteri sadakati puanından yüksektir (Mann WhitneyU=l 16,000; 

p=0,007<0,05). Şube ile çalışma süresi 7-9 yıl olan katılım bankası müşterilerinin 

müşteri sadakati puanı, şube ile çalışma süresi 10 yıl ve üstü olan katılım bankası 

müşterilerinin müşteri sadakati puanından yüksektir (Mann WhitneyU=36,000; 

p=0,036<0,05). 
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Tablo 15. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin Sadakat 

Düzeyi Puanının Banka İle Çalışma Şekli Değişkenine Göre Farklılaşması 

Grup N Ort Ss KW p 

Bireysel 76 3,563 0,685 7,0680,029 

Müşteri sadakati Kurumsal 58 3,237 0,604  

Hem bireysel hem kurumsal 42 3,310 0,649  

 

 

Araştırmaya katılan katılım bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanı 

ortalamalarının banka ile çalışma şekli değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=7,068; p=0,029<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; banka ile çalışma şekli Bireysel olan katılım bankası 

müşterilerinin müşteri sadakati puanı, banka ile çalışma şekli Kurumsal olan katılım 

bankası müşterilerinin müşteri sadakati puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1640,000; p=0,011<0,05). 

 

Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel Pazarlama ve 

Müşteri Sadakati Düzeylerinin Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile 

İncelenmesi 

 

Tablo 16. Araştırmaya Katılan Katılım Bankası Müşterilerinin İlişkisel 

Pazarlama ve Müşteri Sadakati Düzeylerinin Aralarındaki İlişkinin Korelasyon 

Analizi ile İncelenmesi 

Boyutlar  Boyut N r P 

İletişim  Müşteri sadakati 176 0,227 0,002 

Etkileşim  Müşteri sadakati 176 0,358 0,000 

Değer  Müşteri sadakati 176 0,248 0,001 

İlişkisel pazarlama puanı  Müşteri sadakati 176 0,298 0,000 

 

Tablo 24'den anlaşılacağı üzere, iletişim ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %22,7 

düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,227; p=0,002<0,05). Buna göre 

iletişim puanı arttıkça müşteri sadakati puanı da artmaktadır. 

Etkileşim ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %35,8 düzeyinde pozitif yönde anlamlı 

ilişki bulunmuştur. (r=0,358; p=0,000<0,05). Buna göre etkileşim puanı arttıkça müşteri 

sadakati puanı da artmaktadır. 

Değer ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %24,8 düzeyinde pozitif yönde anlamlı 

ilişki bulunmuştur. (r=0,248; p=0,001<0,05). Buna göre değer puanı arttıkça müşteri 

sadakati puanı da artmaktadır. 
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İlişkisel pazarlama puanı ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %29,8 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,298; p=0,000<0,05). Buna göre ilişkisel pazarlama 

puanı arttıkça müşteri sadakati puanı da artmaktadır. 

 

Müşteri Sadakati Düzeyinin İlişkisel Pazarlama Düzeylerinden Etkilenme 

Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli 

 

Tablo 17. Müşteri Sadakati Düzeyinin İlişkisel Pazarlama Düzeylerinden 

Etkilenme Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli 

Bağımlı Bağımsız değişken  B t P F Model R
2
 

değişken       (P) 

 Sabit  2,040 5,738 0,000 9,791 0,000 0,131 

Müşteri İletişim  -0,011 -0,078 0,938   

sadakati Etkileşim  0,675 4,089 0,000   

 Değer  -0,330 -1,552 0,123   

 

Müşteri sadakati düzeyinin ilişkisel pazarlama düzeylerinden etkilenme 

durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır 

(F=9,791;p=0,000<0,05). 

Etkileşim düzeyi 1 birim arttığında müşteri sadakati 0,675 birim 

artmaktadır.(6=0,675; t=4,089; p=0,000<0,05). 

İletişim düzeyi müşteri sadakatini istatistiksel olarak etkilememektedir^-0,078; 

p=0,938>0,05).Değer düzeyi müşteri sadakatini istatistiksel olarak 

etkilememektedir (t=-l,552; p=0,123>0,05). 

Müşteri sadakatini etkileyen faktörler içerisinde, etkileşim düzeyi müşteri 

sadakatini 0,131 oranında açıklamaktadır (R2=0,131). 

Tablo 18. Müşteri Sadakati Düzeyinin İlişkisel Pazarlama Puanından 

Etkilenme Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli 

Müşteri sadakati düzeyinin ilişkisel pazarlama puanından etkilenme durumunu 

test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=16,982; 

p=0,000<0,05). 

İlişkisel pazarlama puanı 1 birim arttığında müşteri sadakati 0,362 birim 

artmaktadır.(fi=0,362; t=4,121; p=0,000<0,05). 

Müşteri sadakatini etkileyen faktörler içerisinde ilişkisel pazarlama puanı 

müşteri sadakatini 0,084 oranında açıklamaktadır(R
2
=0,084). 

 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız  

değişken 

 fi           tp           F        Model      R
2
 

(P) 

Müşteri 

sadakati 

Sabit 

İlişkisel  

pazarlama puanı 

 1,931    5,385   0,000    16,982    0,000    0,084 0,362   4,121    

0,000 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Katılım bankalarında uygulanan ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri 

sadakati üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde 

edilen sonuçlara aşağıda yer verilmektedir: 

Araştırmada müşterilerinin; katılım bankasının ilişkisel pazarlama 

uygulamalarını algılamaları "iletişim", "etkileşim" ve "değer" olmak üzere 3 boyut 

altında incelenmiştir. 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre banka müşterilerinin 

"iletişim" algısının ortalaması 4,051, "etkileşim" algısının ortalaması 4,048 ve "değer" 

algısının ortalaması 4,044 olduğu belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde 

katılım bankası müşterileri, bankalarının ilişkisel pazarlama uygulamalarını iyi ve olumlu 

düzeyde değerlendirmekte oldukları söylenebilir. 

Araştırmaya katıla katılım bankası müşterilerinin bankalarına olan sadakat 

düzeyleri; 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre ortalama 3,395'dir. Buradan banka 

müşterilerinin bankalarına yüksek düzeyde sadık oldukları ifade edilebilir. 

Bu çalışmada banka çalışanlarının ilişkisel pazarlama algılan ve bankalarına olan 

sadakat düzeylerinin, tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. Araştırmada ele alman ilk değişken olan müşterilerin yaşlarına göre 

ilişkisel pazarlama algısı boyutlarından "iletişime ve "etkileşim" algılarının farklılaştığı, 

"değer" ve genel ilişkisel pazarlama algılarının ise farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna 

göre; 30 yaş ve altında bulunan müşterilerin "iletişim" ve "etkileşim" algılan, daha 

büyük yaşlarda bulunan banka çalışanlarından yüksektir. Banka müşterilerinin ilişkisel 

pazarlama algılarını belirleyen boyutlardan "iletişim" dışındaki algılarının cinsiyetlerine 

göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna göre; erkek müşterilerin "iletişim" algılan kadın 

müşterilerden yüksek, diğer ilişkisel pazarlama algılan ise kadın ve erkek müşterilerin 

birbirlerine benzerlik göstermektedir. 

Elde edilen sonuçlar arasında, katılan banka müşterilerinin ilişkisel pazarlama 

algılarını belirleyen boyutlardan "iletişim" dışındaki algılarının eğitim durumlarına göre 

farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna göre; ilköğretim mezunu olan müşterilerin 

"iletişim" algılan daha yüksek eğitim düzeyinde bulunan müşterilerden yüksek, diğer 

ilişkisel pazarlama algıları ise farklı eğitim düzeyindeki müşterilerin birbirlerine 

benzerlik göstermektedir. 

Banka müşterilerinin ilişkisel pazarlama algıları, banka ile çalışma sürelerine göre 

farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna göre; farklı sürelerde banka ile çalışma süresine 

sahip müşterilerin, bankanın ilişkisel pazarlama uygulamalarına ilişkin algılan 

birbirlerine benzerlik göstermektedir. 

Banka müşterilerinin ilişkisel pazarlama algılarını belirleyen boyutlardan 

"değer" dışındaki algılarının banka şubesi ile çalışma sürelerine göre farklılaştığı 

belirlenmiştir. Buna göre; banka şubesi ile 7-9 yıl arasında çalışma süresine sahip 

müşterilerin "değer" boyutu dışındaki ilişkisel pazarlama algılan daha az ve daha çok 

süre banka şubesi ile çalışan müşterilerden yüksek, değere ilişkin ilişkisel pazarlama 

algılan farklı sürede banka şubesi ile çalışan müşterilerin birbirlerine benzerlik 

göstermektedir. 

 İlişkisel pazarlama algılarını belirleyen boyutlardan "etkileşim" ve "değer" 
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algılarının banka ile çalışma şekillerine göre farklılaştığı, "iletişim" ve "genel ilişkisel 

pazarlama" algılarının ise banka ile çalışma şekillerine göre farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Buna göre; kurumsal müşterilerin "etkileşim" ve "değer" algılarının, 

bireysel ve hem bireysel, hem kurumsal olarak banka ile çalışan müşterilerden yüksek, 

"iletişim" ve "genel ilişkisel pazarlama" algılarının ise birbirlerine benzer olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Banka çalışanlarının bankalarına olan sadakat düzeylerinin ise yaşlarına, 

cinsiyetlerine ve eğitim durumlarına göre farklılaşmadığı, banka ile ve banka şubesi ile 

çalışma sürelerine ve banka ile çalışma şekillerine göre farklılaştığı belirlenmiştir, buna 

göre; banka ile 6-10 yıl arası çalışma süresine sahip müşterilerin, banka şubesi ile 7-9 yıl 

arası çalışma süresine sahip müşterilerin sadakat düzeyleri, daha az ve daha fazla yıl 

çalışan süresine sahip müşterilerden yüksek, banka ile bireysel olarak çalışan 

müşterilerin de hem kurumsal, hem de bireysel ve kurumsal olarak banka ile çalışan 

müşterilerden sadakat düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada banka müşterilerinin ilişkisel pazarlama algılan ile müşterilerinin 

sadakat düzeyleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiş, analiz sonucunda 

bankanın ilişkisel pazarlama uygulamalarının, müşterilerinin sadakat düzeyleri ile 

istatistiksel açıdan pozitif yönlü ilişkiler içerisinde olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

regrasyon analizi yapılmış ve bankanın ilişkisel pazarlama uygulamalarının, 

müşterilerinin sadakat düzeylerini olumlu düzeyde etkilediği, bankanın uyguladığı 

ilişkisel pazarlama uygulamalarına ilişkin müşterilerin algılan olumlu olarak arttığında, 

aynı doğrultuda sadakat düzeylerinin de arttığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak; katılım bankalarının müşterilerin sadakat düzeylerin artırılmasında 

ilişkisel pazarlama uygulamalarının oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Müşteri 

sadakatini önemseyen ve artırmak isteyen bankaların, ilişkisel pazarlama uygulamalarına 

ağırlık vermeleri gerektiği önerilmiştir. 
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ÖZ 

Makalede XX. Yüzyıl Türk Halk Bilimi’nin en ünlü temsilcilerinden biri olan 

Pertev Naili Boratav’ın aşık sanatı yaratıcılığı konusunda bilimsel araştırmaları ve 

kanaatleri ele alınmıştır.  

Bu araştırmaların Azerbaycan Halk Bilimine etkisi, aşık sanatının 

öğrenilmesinde önemi ve modern açıdan değeri incelenmiştir. P.N.Boratav’ın 

araştırmalarının tartışmalı makamlarının bilimsel ve ideolojik nedenleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: P.N.Boratav, Aşık Sanatı, Türk folklor bilimciliği, Türk 

Edebiyatı, Destan. 

Jel Kodu: Z11. 

 

 

 

ABSTRACT 

In the article, one of the famous Turkish folklorist of the 20
th

 century, Pertev 

Naili Boratav’s scientific researches and opinions about creativity of ashug art are 

discussed.  

The effect of these investigations to Azerbaijan folklore-study, the importance of 

these investigations in the studying ashug art and the values of these investigations in 

terms of modernity are studied. The contraversial tunes of Pertev Naili Boratav’s 

scientific and ideological reasons have been detected. 

Keywords: P.N.Boratav, Ashug art, Turkish folklore-study, Turkish literature, 

Epos. 
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GİRİŞ 

Türk Halk Edebiyatı araştırmaları öncüsü olarak anılan Pertev Naili Boratav 

2000 Masal 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, 

şiirlerden gelen zengin bir arşive sahiptir. Türk Kültürünün kaynakları arasında en başta 

halk edebiyatının geldiğine inanan Pertev Naili Boratav, 1947 yılında Ankara 

Üniversitesi’nde Halk Bilimi Bölümü açılmasına öncülük etmiştir. Pertev Naili 

Boratav’ın tarihi karşılaştırılmalı Halk Bilimi araştırmaları Türkiye’ye kadar aynı 

dönem Azerbaycan halk bilimine de etki etmiştir.Bu etkileşim karşılıklı olmuştur. 

Doğu Anadolu aşıkları ile Azerbaycan aşıklarının birçok benzer yönleri vardır. 

Her iki Türk soyunun yetiştirdiği Yunus Emre (XIII. asır), Aşık Kurbani  (XVI. asır), 

Tufarganlı Abbas( XVII. asır), Karacaoğlan (XVII. asır), Aşık Ömer  (XVII.  asır), Sarı 

Aşık (XVII. asır), Heste Kasım (XVIII. asır), Dadaloğlu (XVIII-XIX. asır), Aşık 

Elesger  (XIX-XX.  asır), Aşık Şenlik  (XIX –XX. asır), Aşık Veysel(XX. asır) gibi aşık 

tarzında eser veren şairlerin sanatındaki karşılıklı etkileşim hatta bir çoğunun (Yunus 

Emre, Aşık Veysel, şenlik gibi) Azerbaycan ve (Aşık Ali, Aşık Elesger gibi) Türkiye ile 

ilgili rivayetlerde de yaşadıkları bilinmektedir.
16

 

 

Azerbaycan Aşık Sanatı ve Pertev Naili Boratav 

Pertev Naili Boratav XX. yüzyıl Türk Halk Bilimi’nin en tanınmış 

şahsiyetlerinden biridir. Onun uzun bilimsel çalışmaları Türk Halk Bilimi’nin bir 

aşamasını, Cumhuriyet’in ilk çağlarından 1990. Yıllara kadar kapsamaktadır. 

P.N.Boratav'ın âşık edebiyatı, destanlar, halk inanışları, masallar, halk fıkraları, 

sözlü ve yazılı edebiyatın karşılıklı ilişkisi sorunu vb. konularda yazdığı eserler ("Halk 

Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği", "Türk Edebiyatı Dersleri", "100 Soruda Türk 

Folkloru", "100 Soruda Türk Halk Edebiyatı", "Köroğlu Destanı","Tekerleme", "Folklor 

ve Edebiyat" vb. ) Türk Halk Bilimi’nin en güncel ve önemli problemlerine ayrılmış 

olmakla, yirminci yüzyılın 30 ile 80'li yılları bu ilim alanında en değerli araştırmalar 

sayılır.  

P.N.Boratav’ın Tarihi-Karşılaştırmalı Halk Bilimi Araştırmaları sadece 

Türkiye’ye değil, aynı dönem Azerbaycan Halk Bilimi’ne de etkisiz kalmamıştır.  Bu 

etkilenme karşılıklı olmuştur. Özellikle belirtmek gerekir ki, M.H. Təhmasib, 

V.Xuluflu, H.Əlizadə, Ə.Axundov gibi büyük Azerbaycan Halk Bilimcisinin araştırma 

eserleri de P.N.Boratav’ın araştırmaları için değerli birer kaynak olmuş ve bir anlamda 

bu araştırmalara yön vermiştir. 

P.N.Boratav’ın sosyalist ideolojisine eğilim etmesi de onun Sovyetler Birliği'nde 

yapılan bilimsel araştırmalara ilgi göstermesine, bir anlamda, itici güç olmuştur.  

Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin müşterek kültür olayı olan aşık sanatının 

araştırılması P.N.Boratav’ın ilmi çalışmalarında özel bir yer teşkil etmiştir.  

Bilindiği gibi, Azerbaycan Halk Bilimi’nde Aşık Sanatı kesin olarak, 

                                                 
16 M. Hacıyeva, “Aşık  Şenlik Hakkında Azerbaycan’da Yapılan Araştırmalar”, Milli Folklor Dergisi, 

Sy.19, Ankara, 1998, C. V, s.38. 
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Azerbaycan şiirine özgü kültürel sanat tezahürü sayılır
17

. Bu sanatın kökleri çoğu 

araştırmacı tarafından Şii-derviş ocaklarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. 

(Muharrem Kasımlı, Fahreddin Baxşəliyev, Muharrem Caferli, Hüseyin İsmailov vb.) 

Örneğin, Hüseyin İsmailov'a: "Aşık kendi kökü itibariyle eski Türk inançlarını taşıyan 

ve Türk sufizmi gibi değerleri, İslam'ın içinde tarikatlar şeklinde mevcut olan 

zümreye,babaya ve dedeye (Türk sufi tarikatının başkanı, piri, mürşidi, evliyası) 

bağlanır demiş ve bunun yanında Aşık sanatının ozandan farklı olarak da tarihi-kültürel 

kalitesi ki, O,Azerbaycan medeniyetine ait kültürel bir olaydır"diyerek aşık sanatına 

dikkatleri çekmiştir.
18

 

P.N.Boratav da Azerbaycan folklorcuları gibi Ortaçağ Türk Sözlü Destancılık 

Geleneğini aşık sanatı ile güçlü bir biçimde birleştiriyordu. Böylece Boratav, anonim 

veya yazarı belli olan destanlar arasına ilkesel farklar koyuyordu. 

Genellikle P.N.Boratav’a göre yüksek kültürlerdeki yazılı edebiyat halk 

edebiyatının evriminden başka bir şey değildir. O, halk edebiyatını dört değil, beş türe 

ayırıyordu ve yazar,  en popüler türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırıyordu:  

1) Halk destanları - epik tür  

2) Davul-örnekler, atasözleri - didaktik tür 

3) Halk oyunları - dramatik tür  

4) Masallar, hikayeler, anekdotlar – narrativ( anlatım)  

5) Türküler, şarkılar, ağıtlar ve ilahiler - lirik tür.  

Görüldüğü gibi bu sınıflandırmada davul-deyimlerini ve atasözlerini didaktik tür 

olarak vermekte P.N.Boratav genel sınıflandırma prensiplerine karşı belirli mesafe yol 

almıştır.
19

 

Boratav 1938 Mayıs ayında "İnsan" dergisinde yayınlanan, "Folklor ve 

Edebiyat"adlı makalesinde şunları ifade ediyordu: "Aşık Edebiyatı, Tekke Edebiyatı 

gibi özel isimler verdiğimiz zümre edebiyatlarının folklorik edebiyatla - halk edebiyatı 

ile ilişkilerinin aydınlatılması Türk folkloru için en önemli, fakat en zorunlu meseleyi 

oluşturmaktadır."
20

 

P.N.BoratavAşık Edebiyatının folklora yakın yazılı edebiyat olması ile ilgili 

fikirler, özellikle V.Radlov, İ.Kunoş, Z.Gökalp, S.Nüzhet gibi ünlü filologların aşık, 

tekke ve sözlü halk edebiyatı ile ilgili görüşlerini inceledikten sonra aşık edebiyatının 

folklor olarak kabul edilmesinin üzerinde duruyor ve ifade ediyordu.  

P.N.Boratav Azerbaycan da Vaqif ve Vidadi’nin yaratıcılığını bu sıraya ekler ve 

aynı derecede aruz ve hece vezninde yazabildiklerini vurgular.  

 Azerbaycan alimlerinden İsrafil Abbaslı aşık destan-rivayetleri ile ilgili 

P.N.Boratav’ın kanaatlerini şöyle yorumluyor: "Araştırmacı bu türden sayılan destanları 

(âşıklar hakkında destanları)" yaratıcıları, kimlikleri belli yazarların hikayeleri olarak 

                                                 
17O. Əfəndiyev,  Aşıq Poeziyasının Estetik Problemləri, Bakı, Azərnəşr, 1983. 
18Ə.İsmayılov Göyçə Aşıq Mühiti: Təşəkkülü və İnkişaf Yolları. Bakı, Səda, 2002, s.118. 
19P. N. Boratav,Folklor, Halk Edebiyatı ve Aşık Edebiyatı / Folklor ve Edebiyat, C. I,  İstanbul, Adam 

Yayıncılık, 1982, s.27. 
20. Boratav,a.g.y. 
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karakterize etmiş Göyçe’li Elesger’le birlikte Tikmedaş’lı Hasta Kasım, İrevanlı Necef, 

Çıldırlı Şenlik vb. Azerbaycan aşıklarının da adını anmıştır. Yazar daha sonra 

hatırlatmıştır ki, "Doğu Anadolu'da bu aşıklar bir bölük hikayelerin (destanların)" 

yazarları diye adlanıyorlar yani o hikayeleri bütünüyle onların meydana getirmiş olduğu 

kabul edilir" demektedir.
21

 

 

Kahramanlık Hikâyeleri 

Bunların başında Köroğlu menkıbeleri ve onun devamı olan hikayeler örneğin 

"Celali Bey ve Mehmet Bey" hikayesi gelir. "Şah İsmail", "Bey Beyrek", "Elif ile 

Mahmut" gibi bazıları her ne kadar kahramanlık maceraları ihtiva ediyorlarsa da, "bir 

sevgilinin uğruna gurbet ellere düşme" motifi bunlarda kahramanlık serüvenlerini ikinci 

plana atmıştır. Köroğlu menkıbeleri destan halinde bir kahramanın ve onun maceraları 

etrafında toplanmıştır."
22

 

Kahramanlık hikâyeleri Azerbaycan halk bilimindeki kahramanlık destanlarına 

uygundur. Bu hikayeler konusunda P.N.Boratav «Köroğlu» destanını ayrıca 

araştırmışdır.
23

 

Son devirler Azerbaycan folklor bilimciliğinde Türkiye’de “Köroğlu” 

destanına ilmi merakın artmasında Azerbaycan alimlerinin 1930-1950. yıllardaki 

faaliyetinin de tesiri olduğu görülür. Mesela, A.İbrahimov yazısında, “Vurğulayaq 

ki, məhz «Köroğlu»’nunM.H.Təhmasib, V.Xuluflu, H.Əlizadə yayınlarının ortaya 

çıkması, P.Əfəndiyev, F.Fərhadov ve M.H.Təhmasib tarafından destanla bağlı geniş 

ilmi araştırma eserlerinin yazılması ve genellikle 1930-1950 yıllarda Sovyetler 

Birliği’nde, özellikle Türk dilli cumhuriyetlerde «Köroğlu» mevzusunun 

güncellenmesi ve popüler olması yabancı araştırmacıların da bu mevzuya ilgisini 

çekmiştir. Bulgaristanda Rıza Mollov, Türkiye’de Pertev Naili Boratav ve 

başkalarının topladıkları «Köroğlu» metinleri ve araştırmaları yayınlanır.”
24

 

O araştırma tezinin başka bir yerinde o düşünceyi daha net şekilde ifade eder: 

“Türkiye’de «Köroğlu» destanının daha geniş kapsamlı, geniş içerikli yayınları 

1950-60. yıllarda yayınlanmıştır. Bunuda böyle düşünürsek, Azerbaycanda 

«Köroğlu» ile ilgili büyük çaplı araştırmaların (P.Əfəndiyev, F.Fərhadov, 

M.H.Təhmasibin tezleri) ve özellikle M.H.Təhmasib yayınlarının ortaya çıkması, 

«Köroğlu»nun Orta Asya seçeneklerinin yayını Türk alimlerinin folklor 

bilimcilerinin bu mevzuya ilgisini artırmışdır.”
25

 

İslam Ansiklopedisinde geniş kapsamlı “Köroğlu” P.N.Boratav daha eski 

efsanenin XVI asırda yaşamış Köroğlu adlı Celali isyancı etrafında yeniden 

destanlaşarak destan haline geldiğine karar vermiştir. Dikkat çekicid ir ki, onun bu 

                                                 
21İ. Abbaslı, Folklorşünaslıq Axtarışları, Bakı: Nurlan, 2009, s.149. 
22Boratav, a.g.e.,  II,  s.67. 
23P. N. Boratav,Köroğlu Destanı, İkinci Basım, İstanbul, Adam Yayıncılık, 1984. 
24A.İbrahimova,Azərbaycan Koroğluşünaslığı: Tarixi və İnkişaf Mərhələləri.  AMEA Folklor İnstitutu, 

Bakı Doktorluq Tezi,  Bakı, 2010, s.43. 
25İbrahimova,a.g.e. 
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düşüncesine benzer fikri, Azerbaycan Folklor Bilimi’nde, diyebiliriz ki, aynı 

şekilde, Sednik Paşa Pirsultanlı’nın araştırmalarında da görüyoruz. 

Böylelikle, Boratavın ilmi düşüncelerinin Azerbaycan Folklor Bilimcileri’nin 

düşünceleri ile  birleşen makamları da açığa çıkmış olur. 

 

Aşk Hikayeleri 

"İkinci gruptaki konular aşk maceraları. Bunlardan bir kısmı yaşamış ve 

yaşadıkları zaman (Karacaoğlan gibi) kesin olarak bilinen veya takribi olarak bilinen 

(Kerem, Ercişli Emrah) gibi saz şairlerinin biyografik romanlarıdır. Bir kısmı ise masal 

şeklinde yahut başka şekiller altında mevcut konuların belli hikaye geleneğine göre 

aşıklar tarafından tertip edilmesiyle meydana gelmiştir. Burada kahramanın gençlik 

arzularını duyduğu ilk günden, kaderin ona sevgili olarak tanımladığı kıza ulaşması için 

geçirdiği maceralar, hikayenin temel siluetini teşkil eder. Çoğu zaman iki sevgiliyi 

birbirinden sosyal seviye farkları ayırır ve bu, hikayede maceraların uzamasına ve 

karışmasına neden oluyor."
26

 

Böylece görüyoruz ki, P.N.Boratav aile-ahlak ve dini içerikli destanlardan ayrıca 

söz etmez. "Kitab-ı Dede Korkut" destanı ise, genellikle yazılı anıt sayarak, burada 

adını söylemez. Onun dağılımı Azerbaycan halk bilimcisi M.H.Tahmasib, hem de 

sonraki Türk Halk Bilimcilerinin dağılımı ile karşılaştırıldığında az bir katkıda bulunur.  

P.N.Boratav Aşık Elesger, Aşık Emrah, Aşık Şenlik vb. hakkındaki görüşleri 

kendi değerlerini halen kaybetmemiştir. O, Aşık Emrah’ı "İran ve Kafkas Azerbaycan'ı 

ile beraber, aynı halk edebiyatı geleneklerine sahip olan Kuzey-Doğu Anadolu'nun en 

büyük" şairlerinden sayıyordu.
27

Onun Aşık Edebiyatı ile ilgili araştırmaları genelde aşık 

sanatı gelişiminde, aşık yaratıcılığının araştırma tarihindeki rolü daha geniş çapta 

araştırılmaya değerdir. 

 

SONUÇ 

Pertev Naili Boratav’ın aşık sanatı ile ilgili araştırmaları, tartışmalı makamlarına 

rağmen, aşık sanatı için büyük bilimsel önem taşımaktadır. Onun teorik görüşleri Türk 

ve Azerbaycan Folklor Halk Bilimi’nde aşık sanatının araştırmasına dair eserler için 

önemli kaynaklardan biridir. 
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TÜRKÇE: BÖLGELERE GÖRE TÜRKÜLERDE KADIN KIYAFETLERİ
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ENGLISH: WOMEN CLOTHES IN FOLK SONGS BY REGION 

 

 

 

ÖZ 

Halk şarkıları, ait olduğu toplumun özelliklerini yansıtan önemli değerlerdendir. 

Türküler de Türk toplumunun kültürel pek çok özelliğini barındıran, tarihsel gelişimine 

ışık tutan eserlerdir. Melodik ve ritmik yapıya yönelik gerçekleştirilen araştırmaların 

yanı sıra, sözleri açısından da çeşitli incelemelere tâbi tutulan türküler, kültür 

araştırmaları için değerli birer kaynaktır. Konu analizleri gibi, daha özele indirgenmiş 

motifsel, sembolik araştırmalar da türkü sözleri üzerinde yapılarak, önemli kültürel 

bulgulara erişilebilmektedir. 

Literatür taramasına dayalı betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, 

Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden toplam 2000 türkü analiz edilmiş ve etnolojik 

birikimin önemli göstergelerinden olan kadına yönelik kıyafet ve aksesuarlar tespit 

edilerek, karşılaştırmalar yapılmış, saptamalarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkü, Türkü Sözleri, Kıyafet, Müzikoloji, Folklor, 

Etnoloji. 

Jel Kodu: B54, L67, Z11. 

 

 

 

ABSTRACT 
Folk songs reflect the characteristics of the society which they belong. Turkish Folk 

Songs (Türkü) include numerous cultural features and historical development which spread over 

thousands years of Turkish society. There are some investigations on Turkish Folk Songs’ 

rhythmic and musical structures. But at the same time, Turkish Folk Songs’ lyrics are very 

important for cultural investigations.  

 This descriptive research which based on literature review, has analyzed that 2000 

Turkish Folk Songs which belong Turkey’s seven region. It has been determined that clothes 

and accessories which belong women and has been compared among seven geographic region.  

Keywords: Türkü, Turkish Folk Songs, Lyrics, Woman, Clothes, Musicology, 

Folklore, Ethnology.   

Jel Code: B54, L67, Z11. 

                                                 
 Niğde Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni  
 Niğde Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi 
28 Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Serenat İstanbullu 

tarafından 2014 yılında tamamlanmış olan “Kültür ve Müzik Eğitimi Ögesi Olan Türkülerde Kadın 

Temasının Analizi” başlıklı doktora tezinin verilerine dayanarak oluşturulmuştur.  
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GİRİŞ 

Türk müziğinin temeli ve Türk kültürünün son derece değerli eserleri olan 

türküler, gerek müzikal gerekse sözleri açısından büyük öneme sahiptir. Türkü sözleri 

içinde Türk kültürüne ait tüm özellikleri görmek mümkündür. Toplumsal kültür, tarihsel 

olaylar, göçler, kuraklık gibi kitleleri ilgilendiren durumlar gibi ayrılık, özlem, 

kıskançlık, sitem vb. kişisel duygular da türkü sözlerine yansımıştır. 

Geniş bir fiziki alana sahip olan Türkiye’nin yedi bölgesinde kimi açılardan 

farklı kimi açılardan ise ortak kültürel özellikler gelişmiştir. Bu durum şüphesiz 

kültürün aynası olan türkülere de yansımıştır. Literatür taramasına dayalı betimsel bir 

araştırma olan bu çalışmada, farklı bölgelerde kadınların kullandığı kıyafet ve 

aksesuarların nasıl bir farklılık ve benzerlik gösterdiğini; coğrafi ve kültürel 

değişimlerin kıyafet kullanımına nasıl yansıdığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda rastlantısal yöntemle (random) 41 ayrı kaynaktan 2000 kadın konulu türkü 

tespit edilmiştir. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden eşit sayılarda alınmaya çalışılan 

türküler, ait oldukları bölgelere göre gruplandırılmıştır. Çalışmada analiz edilen 2000 

türkünün 280’i Marmara Bölgesi’nden, 300’ü Ege Bölgesi’nden, 285’i, Akdeniz 

Bölgesi’nden, 285’i İç Anadolu Bölgesi’nden, 280’i Karadeniz Bölgesi’nden, 285’i 

Doğu Anadolu Bölgesi’nden, 285’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden tespit edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan “türkü” terimi, ninni, mani ve ağıtların da dâhil olduğu, sözlü 

folklor ezgilerinin her çeşidi için ortak bir terim olarak kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Örneklemi yukarıda sunulan çalışmada, türkü sözlerinde geçen kadın kıyafetleri 

ve aksesuarlarına yönelik olarak bulunan sonuçlar, Tablo 1.’de görülmektedir.  

 

Tablo 1. Türkülerde Geçen Kadına Özgü Kıyafet ve Aksesuarlar 
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Şalvar 3 
2

1 
3 2 1 - 4 

3
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Yazma 1 
1

2 
7 1 6 1 2 

3
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Fistan 2 9 5 - 4 - 4 
2

4 

Fes 
1

4 
2 - - 3 2 3 

2

4 

Pabuç 

/Kundura 
4 8 8 2 - 1 1 

2

4 

Şal 1 - 1 2 - 8 3 1
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5 

Yemeni - 6 - - 6 - 2 
1

4 

Çember 4 5 1 1 1 - - 
1

2 

Kemer 1 3 1 2 - 2 3 
1

2 

Gömlek 8 - - 1 - - 1 
1

0 

Puşu - - - - - 3 6 9 

Kuşak - 1 3 - - - 3 7 

Yelek 4 1 - - - 
    

-              
2 7 

Canfes 3 - - - 1 - - 4 

Yaşmak - 1 - 1 - - - 2 

Cepken 1 - - - - - - 1 

 

Tabloyu yorumlarken, öncelikle bölgeleri tek tek ele almakta fayda olacaktır. 

Buna göre ilk olarak Marmara Bölgesi türkülerinde görülen kıyafet ve aksesuarları 

inceleyelim.  

Araştırma sonucunda, Marmara Bölgesinde, diğer bölgelerde görülmeyen ya da 

çok az rastlanan kıyafetlerin yer aldığı görülür. Diğer bölgelerle bütünlük göstermediği 

için tabloya alınmayan bu ögeler: “şemsiye”, “kürk”, “kazak”, “çevre”, “ferace”,  

“cepken”, “kargı”, “bindallı” “nikab (peçe)” şeklinde dikkat çeken kıyafetlerdir. 

Marmara Bölgesi türkülerinde geçen kadına özgü kıyafetlerde 14 türküde “fes” 

aksesuarı kullanılmaktadır. “Fes” TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğünde “Şapka yerine 

kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde 

başlık” olarak tanımlanmaktadır
29

. Araştırmaya alınan türkülerde kadına özgü kıyafetler 

incelendiği için, tabloya sadece kadının kullandığı fes sayısı konulmuştur. 

 Marmara Bölgesi türkülerinde kadın kıyafet ve aksesuarları olarak 8 türküde 

gömlek, 4’er türküde “yelek”, “pabuç”, “çember”, “şalvar” ve “fistan”, 3 türküde 

“canfes” 1 türküde “yazma” ögesi geçmektedir. “Fistan” 2 türküde geçmekte yalnız 

birer türküde entari ve elbise kadın giysisi olarak görülmektedir. Bu ögelerden en az 

bilineni “canfes”tir.  

“Canfes” Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde “Bir cins ipekli kumaş” olarak 

tanımlanmıştır. Özellikle Marmara Bölgesindeki türkülerde “aynalı canfes” olarak 

geçen bu aksesuar yine aynı sözlükte “kadife üzerine ayna parçaları geçirilerek yapılmış 

kemer”
30

 olarak tanımlanmakta ve kadın aksesuarı olarak türkülerde yer bulmaktadır. 

Marmara Bölgesi’nde özellikle kırmızı, ardından da mor, mavi ve pembe 

                                                 
29 http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi:10.09.13 
30 http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi:12.10.13 
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renklerin kadın kıyafetlerinde özellikle de şalvarlarda öne çıktığı görülmektedir. 

“Osmanlı sarayında yaşayan kadınlar giyim ve kuşamlarına son derece önem 

verir, lüks kumaşlardan dikilmiş kaftanlar giyerlerdi. Onların kalite arayışları bu 

dönemde dokumacılığın gelişmesinde de önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde 

kadınların başlıca giyim eşyaları; şalvar, hırka, gömlek, entari ve kaftanlardır. Şalvarla 

giyilen entariler, Türk kadın giyiminin en eski örneklerini teşkil eder
31

. 

Tabloya bakıldığında Marmara Bölgesi kadınının tercih ettiği kıyafet ve 

aksesuarlar alıntıda da görüldüğü gibi Osmanlı kadın kıyafetiyle bütünlük arz 

etmektedir. Bu durumun nedeninin, bölge kadınının yaşadığı yerin, yöresel olarak 

İstanbul’a yakınlığı ve iklim koşulları nedeniyle kıyafet seçiminde saraydan etkilenmiş 

olabileceği ve sarayın dilde, yaşantıda, beğenilerde olduğu gibi giysi ve aksesuarlarda 

da bölge insanını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.  

Ege Bölgesi’ne göz attığımızda, 21 türküde “şalvar” kelimesinin geçmesi dikkat 

çekmektedir. 12 türküde başa bağlanan “yazma” bu bölgede sıkça kullanıla bir öge 

olarak görülmektedir. Kadın elbisesi anlamına gelen “fistan” 9 türküde, 

“pabuç/kundura” 8, “cepken” ise 6 türküde geçerek kadının giydiği sıkça kullanılan 

kıyafetler arasında görülmektedir. Yine başa bağlanan “yemeni” de 6 türküde 

görülmektedir. Diğer bölgelere göre kıyafet çeşitliliğiyle dikkat çeken Ege Bölgesi’nde, 

özellikle “allı şalvar”, “püsküllü şalvar”, “mor şalvar” gibi şalvar tanımlamalarına 

özellikle yer verilmiştir. Cepken de diğer bölgelere göre Ege Bölgesinde daha sık 

görülen bir kıyafettir. Kadının güzellik için kullandığı “sürme”, ”hızma”, “halhal” Ege 

Bölgesi türkülerinde geçmemektedir. Kadınların başına bağladığı yaşmak, çember, 

çevre, yazma, yemeni çeşitli isimlerle bölgede kullanılan önemli bir ögedir. 

Akdeniz türkülerinde ise kadına özgü kıyafetler içinde 6 türküde “potin”, 2 

türküde de “kundura” ifadesiyle toplamda 8 türküde kadın ayakkabısının geçtiği 

görülmektedir. Potin kelimesi kadının eşyası olarak “telli potin” “potin bayim ipekten” 

gibi yöresel ağızla da söylenilerek tanımlanmıştır. “Yazma” 7 türküde, “fistan” 5, 

“şalvar” ve “kuşak” da 3’er türküde işlenmektedir. Akdeniz Bölgesinde kıyafet ve 

aksesuarlarda çeşitlilik olmamakla birlikte kadına yönelik görsel ögelere de fazla 

değinilmemiştir. “Lavanta” koku olarak 2 türküde kullanılmakta, “gerdana mavi 

boncuk” takı olarak birer türküde görülmektedir. “Başındaki yazmaya altın bağlama”, 

“al yazmanın oyası” gibi unsurlar da Akdeniz türkülerindeki kadının süs araçlarıdır. 

Akdeniz türkülerinde kadına özgü kıyafetler tabloda da görüldüğü gibi oldukça 

sınırlıdır. 

İç Anadolu Bölgesi türkülerinde geçen kadına özgü kıyafetlerde 2’şer türküde 

“şalvar”, “pabuç /kundura”, “şal” ve ”kemer” ögelerine rastlanmıştır. Diğer bölgelerde 

geçen yelek, kuşak fistan, cepken, canfes, puşu, fes gibi kıyafetlere İç Anadolu 

türkülerinde rastlanmamıştır. Başa bağlanan örtü, birer türküde yemeni, çember, yazma, 

yaşmak gibi değişik isimlerle nitelendirilmiştir İç Anadolu türkülerinde kıyafet ile ilgili 

                                                 
31 Hisarlı Gülden “Nuran ve Kıcıroğlu Bahriye”, XVIII. Ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Sarayı Kadın Giysileri 

ve Bir Modernizasyon Çalışması, Myo-os Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu Düzce, 

21-22 Ekim 2010, s.1. 
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sözcükler sayıca çokluk içermemektedir. Kadının güzellik için kullandığı “sürme” 4 

türküde geçmektedir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir 

unsur olarak beliren kına, İç Anadolu Bölgesi türkülerinde, 3 kına gecesi türküsünde 

geçerek fazla önem arz etmemiştir. 

Karadeniz Bölgesi’ne ait sonuçlar incelendiğinde, kadın kıyafetlerinde ve 

aksesuarlarında çeşitlilik ve kıyafet üzerine ayrıntılı bir anlatım olmadığı görülmektedir. 

Karadeniz Bölgesi türkülerinde yer alan kadına özgü kıyafetlerde 6 türküde “yazma” 

ögesi geçmekte, bunun dışında dikkat çeken farklı bir kıyafete rastlanmamaktadır. 

“Fistan” 4 türküde geçmekte ve aynı anlama gelen entari ve elbise yalnız birer türküde 

kadın giysisi olarak görülmektedir. Bu ögeler dışında 3 türküde “fes”, birer türküde ise 

“canfes”, “şalvar” ve “çember” ögeleri görülmektedir.  

Kadın kıyafetlerinde “mor entari”, “mor fes” örneklemeleriyle mor rengin biraz 

daha öne çıktığı görülmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi’ne bakıldığında kadına özgü kıyafetlerin geçtiği 

cümlelerin çok sınırlı olduğu, bununla birlikte kıyafet çeşitliliğinin de olmadığı 

görülmüştür. Türkülerde en fazla  “şal” ögesi geçmekte ve 8 türküde görülmektedir. 

Diğer bölgelerde geçen çember, kuşak fistan, şalvar gibi kıyafetlere Doğu Anadolu 

türkülerinde rastlanılmamıştır. Bölgeye özgü kıyafetlerden biri olarak “puşu” 3 türküde 

geçmektedir. “Kemer” ve “fes” 2 türküde, kundura ve yazma ise 1’er türküde 

görülmektedir. Doğu Anadolu türkülerinde kıyafet ile ilgili sözcükler sayıca çokluk 

içermemekte ancak kadının güzellik için kullandığı “sürme” 12 türküde geçmektedir.  

“Sürme” ögesiyle, kadını ve kadının güzel özellikleri anlatan cümlelerde “kaşlar gözler 

sürmeli”, ”sürmeli kara gözler” gibi tanımlamalarla dikkat çekici bir unsur olarak 

karşılaşılmaktadır. Ayrıca “kına” da ellerde güzellik unsuru olarak tanımlanmakta 

“kınalı eller” gibi cümlelerle kınaya kadın eşyalarında vurgu yapılmaktadır. Doğu 

Anadolu Bölge’sinde ve diğer bölgelerde kına, kadınların güzelliğini simgelemekte, 

bazı yerlerde kadının saflığını, bekâretini, bazı yerlerde ise bereketi temsil ettiği 

bilinmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi türkülerindeki kadına özgü kıyafetlerde, 6 türküde 

“puşu/puşi/puşan” ögesi kullanılarak en çok işlenen öge olmuştur. Erkek ve kadın 

kıyafetleri içinde puşi 12 türküde geçmekte ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü bir 

kıyafet olarak dikkati çekmektedir. 4 türküde “fistan”, 4 türküde şalvar, 3’er türküde ise 

“kuşak”, “fes”, “şal” ve “kemer” ögeleri kullanılmakta ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde sık kullanılan kıyafetler arasında görülmektedir. 

2 türküde yelek başlığı altında geçen “fermana”, “kadınların giydiği üzeri 

işlemeli yelek”
32

 olarak tanımlanmakta ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi türkülerinde 

karşılaşılmaktadır. Güneydoğu Anadolu kadını türkü sözlerine göre, başında sıklıkla 

siyah puşi, sürmeli gözler, hızma ve halhal aksesuarlarıyla diğer bölgelerden ayrılan bir 

görünüme sahiptir. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerin önde olduğu kıyafetler türkü 

sözlerinde öne çıkmaktadır. 

                                                 
32 TRTa, Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi C.1, TRT Müzik Dairesi Yayınları Yayın No:98, 

Ankara, 2000, s.514. 
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Diğer bölgelerde geçen “çember”e Güneydoğu Anadolu türkülerinde 

rastlanılmamıştır. Puşi, hızma, halhal, şalvar ve fistan diğer kıyafetlere göre öne 

çıkmaktadır. “Hızma” ve “halhal” 4’er kez geçmekte, “sürme” 15, “kına” ise 10 türküde 

geçerek bir güzellik tanımlaması olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca bir türküde kullanılan “ipek mendil, melez köynek (melez: ipek ve 

pamukla dokunmuş gömleklik bez), kaliç potin (kaliç: eskiden giyilen bir tür kadın 

ayakkabısı)” kelimeleri dikkat çekmektedir
33

.  

 

SONUÇ 

Bölgelere yönelik sonuçlar incelendiğinde yörelere göre değişim gösteren 

kıyafetlerin, iklime, sosyal şartlara ve kadının iş alanlarına göre farklılaştığı 

görülmektedir. Örneğin sosyal şartlar açısından saraya yakınlığı nedeniyle diğer 

bölgelere göre oldukça farklılıklar arz eden Marmara Bölgesi, “kadın giysilerinde model 

açısından Batı tesirinin, bilhassa saraylarda ve konaklarda kendini göstermeye 

başlamasının”
34

 etkisiyle kürk, mücevher, elbise, gömlek gibi kıyafet ve aksesuar 

örnekleriyle, Türkiye geneline göre oldukça farklılık göstermektedir. Aynı şekilde Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kıyafet ve aksesuarlardaki değişiklikler, 

coğrafya, iklim, etnik köken ve sosyal yaşantı açısından farklılıkları yansıtır şekildedir.  

Türkiye genelinde türkü sözleri içinde kadın kıyafetlerinde en fazla adı geçen 

“şalvar”ın, 34 türküde görüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle Ege Bölgesinde sayıca 

belirgin bir üstünlük gösteren şalvar, “allı şalvar”, “püskül şalvar” gibi tanımlamalarla 

Ege Bölgesi türkülerinde sıklıkla kullanılmıştır. Doğu Anadolu Bölgesinde 

rastlanılmayan şalvar giysisine, Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nde 3’er türküde 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 4 türküde rastlanılmıştır. Karadeniz Bölgesi’nde 1 

türküde görülen şalvar, İç Anadolu Bölgesi türkülerinde 2 türküde geçmekte olup cinsel 

konulu türkülerde kullanılmıştır. 

Anadolu kadınının görsel bir simgesi olan “yazma”, kadının hem gelenekten 

gelen bir aksesuarı hem de günlük yaşamını kolaylaştıran bir eşyası olarak kadının 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dinî alışkanlıklarının yanı sıra gündelik yaşamda 

kadını güneşten, soğuktan, rüzgardan koruyan, saçlarını, gerektiği zamanda da ağzını 

kapatarak, tozdan, kirden uzak tutan ve gerektiğinde bir şey bağlamak, bir şey sarmak 

gibi işlerde kullandığı, yemek yaparken saçlarını kapattığı, terini sildiği, sevdiğine 

kendisini hatırlatması için verdiği hatta kadının ölümünde bile tabutunun üzerine serilen 

yazma, Anadolu kadınının en önemli aksesuarıdır. 

Yemeni, yaşmak, çember, tülbent gibi adlarla ve değişik bağlama stilleriyle 

Türkiye’nin tüm bölgelerinde görülen bu öge yörelere göre adlarındaki değişikliklerin 

anlamlandırılabilmesi için tabloda ayrı ayrı verilmiştir. İncelenen türküler içinde 30 

türküde “yazma” ögesi işlenmektedir. En fazla Ege Bölgesi türkülerinde işlenen 

“yazma” 12 türküde geçmektedir. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de çok kullanılan 

yazma İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde 1’er kez kullanılarak, daha 

                                                 
33 TRTa, a.g.e., s.552. 
34 Kurnaz Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını 1839-1923,  (2. Baskı). Ankara, 1991, s.34 
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az bir sıklık göstermektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere “yazma” bütün bölgelerde 

görülmekte ancak özellikle Ege Bölgesi türkülerinde kadın kıyafetleri ile ilgili türkü 

sözlerine sıkça rastlanmaktadır. Yazma ile aynı anlama gelen “yemeni”, kalıpla basılıp 

elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent anlamına gelmekte ve 14 türküde 

geçmektedir. Görüldüğü üzere yazma ve yemeni ayrı başlıklar altında tabloya alınmış 

olmasına rağmen Ege Bölgesi’nde toplam 18 türküde Karadeniz Bölgesi’nde ise 12 

türküde kullanılarak kadının sık kullandığı aksesuarlar arasına girmiştir. 

Çember ise “büyükçe başörtüsü, etrafı oyalı, yazma, yemeni”
35

 anlamına 

gelmekte olup kadınların, aynı zamanda erkeklerin de kullandıkları bir aksesuardır. 

Kadınla ilgili olarak toplam 12 türküde işlenmekte olan “çember” en fazla Ege ve 

Marmara Bölgelerinde görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

türkülerinde hiç görülmeyen “çember”e geri kalan bölgelerde de 1’er türküde 

rastlanmıştır. Kadın giysileri içerisinde yazma, yaşmak, yemeni ve çember toplam 58 

türküde geçmekte ve türkü sözlerinde ağırlıklı olarak sözü edilen bir aksesuar olarak 

görülmektedir. 

Geleneksel, toplumsal ve dini nedenlerle Türk kültüründe önemli bir yeri 

bulunan bu tip örtüler bölgelere göre isimleri ve bağlanış şekilleriyle farklı isimler 

alabilmekte ve birbirlerinin isimleriyle kullanılabilmektedirler. Ayrıca farklı desen, 

kumaş ve bağlama çeşitleri bulunan başörtüleri renkleri itibariyle de bölgelere göre 

değişiklik gösterebilmektedirler. Yemeni, yazma, kadın fesi, yaşmak, ferace, felek 

tabancası, tandırbaş, hotoz, maşlak, kundak yemeni, salma yemeni, terlik, başbez gibi 

farklı isimlerle nitelendirilen bu örtüler türkülerde sıklıkla tabloya alınan adlarıyla 

kullanılmaktadırlar. Türk kültüründe önemli ve ayırdedici bir özelliğe sahip olan bu 

örtüler, türkülerde de işleniş ve sayı bakımından gerekli yeri bulmuşlardır.   

Kadına ait “pabuç/kundura” aksesuarı 24 türküde geçerek türkülerde sık 

kullanılan giyim eşyaları arasında görülmektedir. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde 8’er 

türküde geçerek dikkati çeken kundura, Akdeniz Bölgesi’nde 4 türküde “potin” olarak 

adlandırılmaktadır. Örnekleme alınan Karadeniz Bölgesi türkülerinde hiç değinilmemiş 

olan pabuç/kundura ögelerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 1’er türküde, 

İç Anadolu Bölgesinde ise 2 türküde rastlanmıştır. “Tek parça kadın giysisi”
36

 anlamına 

gelen “Fistan” örnekleme alınan türküler içerisinde 24 türküde geçmekte olup, 9 

türküyle en fazla Ege Bölgesi’nde görülmektedir. İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 

karşılaşılmayan fistan giysisine Akdeniz Bölgesi’nde 5 türküde, Karadeniz ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 4 türküde rastlanmıştır. Marmara bölgesinde ise 2 

türküde görülmektedir. 

Kadına özgü kıyafetler içerisinde 24 türküde “fes” geçmektedir. Özellikle 

Marmara ve Ege Bölgesi’nde erkeğin de çok kullandığı bir aksesuar olan “fes” ögesi, 

sadece kadınla ilgili sayılar baz alınarak tabloya alınmıştır. “Fes”, TDK sözlüğünde 

“Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, 

                                                 
35Özbek Mehmet, Türkülerin Dili, Ötüken Neşriyat, Ankara 2009, s.131. 
36 http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 10.09.2013 
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silindir biçiminde başlık” olarak tanımlanmaktadır
37

. Marmara Bölgesi’nde 14 türküde 

“fes” aksesuarı kullanılmaktadır. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde görülmeyen fes 

ögesine, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3’er türküde, Ege ve Doğu 

Anadolu Bölgelerinde ise 2’şer türküde kadın aksesuarı olarak rastlanmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi türkülerinde sıkça görülen şal, 8 türküde geçmekte ve 

“en güzelleri İran ve Hindistan’da dokunmuş özel motifleri olan kıymetli bir yünlü 

kumaş. Şaldan elbise, omuz ve boyun için atkı, kuşak ve sarık yapılmıştır. Kadınların 

omuzlarını örtmek için kullandıkları geniş atkıya da şal denile gelmiştir”
38

. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi türküleri içinde de 3 türküde karşılaşılan “şal”a, Ege ve Karadeniz 

Bölgesi türkülerinde rastlanmamıştır. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi türkülerinde 

rastlanan şalın iklimsel özellikler nedeniyle tercih edilen bir giysi olduğu 

düşünülmektedir. “Şal” toplam 15 türküde işlenmektedir. 

12 türküde görülmüş olan “kemer”e Karadeniz Bölgesi türküleri dışında tüm 

bölgelerde rastlanmıştır. “Altın kemer”, “gümüş kemer”, “aynalı kemer” gibi 

tanımlamalarla kadın aksesuarı olarak anlatılan kemer, sevgili hakkında konuşulurken 

de “kemer olsam ince bele” gibi sözlerle de iltifat içeren cümleler arasında 

kullanılmaktadır. Kadın kıyafetleri içerisinde özellikle Marmara Bölgesi’nde çok sözü 

edilen “gömlek” kadın giysisi olarak 8 türküde işlenmiştir. Bu bölge dışında yalnızca 

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde 1’er kez görülen “gömlek” Marmara 

bölgesi dışında sık görülen bir kadın giysisi değildir. Gömlek, toplam 10 türküde 

işlenmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 3 türküde 

görülen “puşu”, bölgesel bir aksesuar olup, “puşu, püşü, poşu, puşi ve puşan” adlarıyla 

türkülerde geçmektedir.  Kadın ve erkeklerin kullandığı “omuza atılan, bele bağlanan, 

başa sarılan kenarları saçaklı ipek örtü”
39

 olan “puşu”, sadece kadınla ilgili olarak 9 

türküde işlenmiştir. Türkiye’nin sadece Doğu bölgelerinde görülen bir aksesuardır. 

Yelek” 7 türküde geçerek özellikle Marmara bölgesinde sayıca daha fazla görülen bir 

kadın giysisidir. Ege ’de 1, Güneydoğu Anadolu’da 2 türküde görülen yelek”e geri 

kalan bölgelerde rastlanmamıştır. “Kuşak” da 7 türküde işlenerek, bölgelere göre 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıklık gösteren bir aksesuar olarak görülmektedir. 

Tabloya alınmayan kıyafet ve aksesuarlarla ilgili ilave bilgiler şöyledir: Hızma 

ve halhal, türkülerde, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçmekte olan kadının 

süs eşyalarından ikisidir. Diğer bölgelerde de görülen, ancak özellikle Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde sıklıkla dile getirilen “sürme” bu yörenin kadınının sıklıkla 

kullandığı bir süs eşyasıdır. Özellikle sürmeli gözlere edilen iltifat ve övgü dolu sözler, 

“sürme”nin, kadının güzellik unsurlarında önemli bir yer teşkil ettiğini göstermektedir.  

Marmara Bölgesinde diğer bölgelerde görülmeyen ya da çok az rastlanan kıyafet 

ve aksesuarlar içinde şemsiye”, “kürk”, “kazak”, “çevre”, “ferace”,  “cepken”, “kargı”, 

“bindallı” “nikab (peçe)” ögelerini saymak mümkündür. Bu farklılıkta bölge kadınının 

                                                 
37 http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 10.09.2013 
38 Özbek, a.g.e., s.439  
39 Özbek, a.g.e., s.397 
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yaşadığı yerin, yöresel olarak İstanbul’a yakınlığı ve iklim koşulları nedeniyle kıyafet 

seçiminde saraydan etkilenmiş olabileceği ve sarayın dilde, yaşantıda, beğenilerde 

olduğu gibi giysi ve aksesuarlarda da bölge insanını etkilemiş olabileceğinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ege Bölgesi türkülerinde kadına ait kıyafet ve aksesuar 

içeren türkü sözleri sıklık ve çeşitlilik göstermektedir. Bölgelere göre iklimsel şartlara 

bağlı olarak giyilen kıyafetler türkülerde de sayısal olarak paralellikler göstermektedir. 
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(5) 

Türkolog Arş. Deniz KAÇAĞAN

(Turkology Researcher Deniz KACHAGAN) 

TÜRKÇE: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRLİKÇİ (ÜNİTER) YAPISI 

SÖMÜRGECİLİĞİN SALDIRI HEDEFİNDE 

ENGLISH: THE REPUBLIC OF TURKEY’S (UNITARY) STRUCTURE IS AT 

THE TARGET OF COLONIALISM’S ATTACK 

 

 

 

ÖZ 

Tarihte, dış politikada yepyeni bir proje geliştirmek ender görüldüğü gibi; 

geliştirilen projelerin, tamamen uygulamadan kaldırıldığına da rastlanmaz. Yani; genelde 

alt yapısı oluşturulan ve elde bilgisi biriktirilen önceki projelerin içerikleri düzeltilir ve 

adları değiştirilerek uygulanmaya çalışılır. Devletlerin politikalarında devamlılık söz 

konusu olduğundan; projeler sadece uygun zamanlar için ertelenir.  

Burada, 50-70 yıl gibi zamanlar, devletler için birkaç ay gibidir. Bu tarihî stratejik 

gerçekler doğrultusunda yazacaklarımız değerlendirilmelidir. Tarihte, terör örgütlerinin 

tamamı, aynı amaç için sömürgecilerin denetiminde kurulan ve zamanla ad değiştiren 

örgütlerdir. Bunların kuruluşları tarihî sıraya göre şöyledir: Hınçak, Taşnak, Hoybun, 

ASALA, PKK 

Anahtar Kelimeler: Hedef 2023, Model Ortaklık, Sivil Anayasa, Stratejik 

Derinlik, Stratejik İttifak, Stratejik Müttefik, Stratejik Ortaklık, Yeni Türkiye.  

Jel Kodu: F52.  

 

 

 

ABSTRACT 

In history, as it is seldom seen that a brand new project is developed, it is also 

rare that they are abandoned before being brought to completion. That is, the earlier 

projects with established foundations and accumulated knowledge are modified, 

renamed are placed into action again. As continuity is essential in the policies of the 

governments, these projects are only deferred until the right time.  

In this case, 50-70 years for governments is like few months in our lives. Our 

writings must be judged under the light of these strategic realities. In history, all terrorist 

organizations are organizations that were formed under the control of colonial forces 

and renamed as time went on. In chronological order these are: Hinchak, Dashnak, 

Khoyboun (Xoybûn), ASALA, PKK. 

Keywords: Civil Constitution, Model Privity, Novel Turkey, Strategic 

Agreement, Strategic Depth, Strategic Privity, Strategic Unanimous, Target 2023. 

Jel Code: F52. 

                                                 
 Türkolog, Trabzon/TÜRKİYE, E-ileti adresi: a.kararli@hotmail.com 
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GİRİŞ 

Lozan antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tanıyan bir uluslararası 

anlaşma olduğu için süresizdir ve Türkiye Cumhuriyeti ortadan kalktığında ortadan kalkar. 

Hurafecilerin iddia ettiği gibi gizli maddesi de yoktur. Gizli maddesi varsa, sömürgeci 

strateji merkezlerinin “özel etki” görevlileri; o gizli maddeyi nerden biliyor? Yok; eğer 

gizli maddeyi biliyorlarsa şimdi nasıl gizli oluyor... 

Lozan Antlaşmasının Türkiye'de, Necmi İstikbal Matbaası tarafından 1931 yılında 

İstanbul’da, Türkçe-İngilizce olarak her iki dilde de tıpkıbasımı yapıldı. Lozan 

Antlaşmasını okumayanlar aracılığıyla çıkarttırılan psikolojik harekât ürünü hezeyanlar; 

Lozan Antlaşmasında yok. Devletle ilgili konularla çok özel olarak ilgilenen 

ATATÜRK’ün dikkatinden mi kaçtı ki Lozan Antlaşması Türkiye'de yanlış basılsın veya 

milletinden bilgi mi sakladıydı ki maddeler gizlensin. Yok böyle bir şey! Lozan 

Antlaşmasında, Türkiye Cumhuriyeti, tek bir bütün olarak bölücüleri sildiği için ve azınlık 

olarak gayrimüslimleri (Müslüman olmayanları) kabul ettirdiği için; Türkiye'yi bölmek 

isteyen sömürgeciler tarafından hazmedilemiyor. O nedenle, ne yapıp edip onu ortadan 

kaldırmanın çarelerini arıyorlar. Bunun için de, ya yepyeni, federasyoncu bir anayasayla 

Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırıp Lozan'ı iptal etmek istiyorlar ya da Türkiye'de 

bazı Müslümanları (alevi ve bölücüleri) azınlık olarak yeni anayasaya sokup Lozan 

Antlaşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'ni çelişkiye düşürmek istiyorlar. Onun için 

geçtiğimiz bir kaç yıl önce Türkiye’de “Alevilik ayrı bir din midir, İslam'ın bir yorumu 

mudur” tartışması yapıldı. Çünkü Alevilik ayrı bir din olursa, Aleviler kendiliğinden 

Lozan'a göre azınlık konumuna düşürülecek. Oysa Alevilik, İslam'ın bir Türk yorumudur... 

Açıkça belirtmek gerekir ki Lozan Antlaşmasının gizli maddesi de yoktur; dolma 

süresi de. İsrail’in güvenliği ve bölgenin her türlü sömürülmesi için bölücülük uğruna, 

sömürgeci strateji merkezlerinin tetikçiliğini yapan hurafeciler; önce Lozan Antlaşmasının 

tamamını okusunlar ve ondan sonra tartışalım. Şayet iddia ettikleri gibi, gizli maddesi 

varsa, o gizli maddeyi okudukları belgeyi tartışma masasına getirsinler. Yok öyle kapı 

arkalarında fıs fıs yapıp kaçmak! 

Bir yandan sömürgeci strateji merkezlerinde hazırlanıp ülke içinde yalan tarih 

yayma çalışmaları yapılırken diğer yandan da eş güdümlü olaylarla çalışma yapılan aynı 

ülkede ayrılıkçılığı körüklemek için insanlar gruplaştırılır ve dış kaynaklı çıkarttırılan bu 

olaylar ayrı gruplar üzerinden adlandırılarak tartıştırılır. İçerdeki hain ve dışarısıyla 

işbirliğindekiler sayesinde gerçekleştirilen bu tür olaylar gösteriyor ki, sömürgecilerin 

çıkarları uğruna ülkemiz kesip biçilecek, doğranacak. O nedenle bazı sokak gösterilerinde 

öldürdükleri insanları “alevi” adıyla anarak kendini din yorum grup adıyla tanımlayanları, 

ayrı bir ad altında ve devlete karşı bir araya getirmeye çalışıyorlar. Aslında öldürenler de, 

öldürülenleri sözde savunan yüzü maskeliler de, sömürgeci odağın kontrolünde işbirlikçi 

hainlerdir. Ve tabii her şeyden önce; ölen “alevi” değil masum “insandır”. Sömürgecilik 

size bu kötülüğü yaparken, hem kendini gizliyor hem kendi işine yarayacak ayrı grup 

adlandırmalarıyla sizi düşünmeye yönlendirirken aynı zamanda sizi koruyacak ve 

haklarınızı savunacak milli devleti, size düşman hedef olarak gösteriyor. Bu nedenle, 

sömürgeci düzene iliştirilmiş hiçbir eskort medya ve akademisyen kalemşerlerin 

karalamaları önemsenmemelidir. Bunlar, zamanı aşan, özgün kalıcı eser yaratamayan ve 
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kendilerini satarak yaşamlarını kazanan ufuksuz ve çapsızlardır. Hiçbirinin insanlık diye 

bir derdi yoktur ve hepsi kendi benliklerini tatmin etme ve lüks içinde hayatlarını geçirme 

gayretindedirler. Bunlar, bu şekilde yaşarken, tükettikleri ve karaladıklarıyla, insan 

cesetleriyle oluşan çöplükten başka bir şey geride bırakmayacaklar… 

Akli (laik) hukuka göre düzenlenen devlet -ki bu en doğrusudur- işleyişinde 

(rejiminde); farklı din yorum gruplaşmalarının veya olmayan hayalet etnisitelerin hiçbir 

önemi yoktur. Çünkü maddi olarak kanıtlanamayan ilkel dürtülere ve öznel kabullere göre 

devlet yapısı şekillendirilemez. Ayrıca birey, özel hayatında istediği kanaate sahip olabilir 

ve diğer bireyleri etkilemeyecek şekilde bu kanaatini istediği gibi yaşayabilir. Ancak 

devlet, bilimsel, kesinleşmiş esaslara göre yapılandırılır; şans, tahmin ve olasılık gibi 

şeylere devletin bekası bırakılamaz. Bunların dışında herhangi bir yorum dışarıdan bireye 

dayatılamaz…  

Birlikçi (üniter) devlet yapısında, herhangi bir gerekçeyle insanlar gruplara bölünüp 

bu gruplara özgü ayrı ayrı hukukî düzenlemeler yapılamaz. Birlikçi devlet yapısında, 

herkes bireydir, eşittir ve herkes aynı tek bir hukuk düzeninin kurallarına tabiidir. Pek çok 

ileri uygarlık, bu evrensel gerçeği keşfetti ve yüzyıllardır uygularken ülkemizi kan gölüne 

döndürmek isteyenler geçmişin ilkel, fantezi dürtülerini bireylere kimlik diye sunuyorlar. 

Maalesef bilgi birikimi olmayan duygusal insanımız da, aklî bilgi birikimine, gelişmişliğe 

sahip olmadığından kendisine dayatılan bu bilim dışı, ilkel, fantezi dürtüleri, kendi 

geleceğine zararlı olmasına rağmen direnç göstermeden kimlik diye benimsiyor. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin birlikçi devlet yapısını, sömürgeciliğin yıkıcı etkilerinden korumak için, 

kültür sömürgeciliğinin bu gerici, bozgunculuğuna karşı akla, bilime dikkat çekmek ve 

insanlarda maddi kanıtlamaya dayalı düşünce yapısını geliştirmeli… 

Türkiye Cumhuriyeti devleti birlikçi; yani üniter (Arapçadaki karşılığı vahdet) bir 

devlettir. Bu nedenle, tek ad dışında başka adlandırmalar yapmak ve insanları 

gruplaştırmak; hem anayasaya aykırıdır hem de birlikçi yapıyı yıkma girişimidir; 

anayasaya göre insanları kin ve nefrete itme suçudur. Evet, ülkemizde anayasa yüzlerce 

kere çiğnenmiştir; ancak eğer hâlâ anayasa varsa ve organlar buna göre görevlerini 

yapıyorsa; bundan sonra birlikçi devleti korumak için hem organlar hem de vatansever 

olduğunu zannettiğimiz yetkililer, birlikçi devlet yapısının anayasasından aldıkları yetkileri 

kullanmalı ve anında gereğini yapmalıdırlar... 

Devlet, Türkiye Cumhuriyeti'dir; hükümet, geçici süreliğine yetkilendirilen 

yönetimdir. Sömürgeciliğin emrinde, bozguncu, yıkıcı hükümetlerin icraatları; Cumhuriyet 

rejimine mal edilemez. İşsizliğin, eğitimsizliğin (veya kasıtlı ters eğitilmişliğin) kol gezdiği 

ortamda; yeteri kadar kafa karışıklığı varken, bilinçlilerin de daha fazla kafa 

karıştırmaması gerekir. Hem devletin varlığı tehlikede ve milletle karşı karşıya getirilmeye 

çalışılıyor; kültür sömürgeciliğinin kavram ve tanımlarıyla bu değirmene su taşınmamalı. 

Önümüzdeki yıllarda, bu istikrarsızlık artarak bir kaç yıl daha devam ederse; balkanlardan 

2 milyon Türk’ün öldürülerek çıkarıldığımız gibi Anadolu'da da boğularak infaz 

edilmemiz olasıdır. Yani olay; Güneydoğu Anadolu bölgemizin koparılmasıyla 

bitmeyecek; verilen tavizler nedeniyle Marmara ve Ege’de de bu öfkeden ve diğer 

karıştırmalardan kaynaklı çürütücü mahalli olayların gerçekleşebileceği öngörülmeli ve 

derinleştirilen ayrılıkçılık durdurulup bir an önce birleştirici çalışmalar başlatılmalıdır… 
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Akademi ve medyada, sömürgecilerin özenle seçip serpiştirdiği özel görevlileri 

koordineli çalışıyor. Biliyorsunuz 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 

muhalefetin değişik kişilerle görüşerek çatı adayı belirleme arayışları vardı. Doğru veya 

yanlışlığı tartışılır o ayrı bir konuydu; ancak ilgili dönemde görüşmelerin medyada sunuluş 

şekli tamamen bölücü ve mezhepçiydi. Her an insanları kin ve nefrete yönlendirerek 

Anayasal suç işleyen bu medyaya, ülkemizde gerçek savcılar varsa, ayrılıkçılık suçunun 

işlendiğini gördüklerinde derhal soruşturma açmalıdırlar. Örneğin medyanın yaptığı bu 

haberlerde, cumhurbaşkanlığı çatı adayı için muhalefet, alevi ve bölücü temsilcilerle güya 

görüşecekmişmiş? Akılcı (laik) hukuka göre yönetilen birlikçi devlette; ayrı gruplar ve 

bunların başları mı olur? Böyle saçma şey olur mu? Haberleri bu şekilde sunmak 

anayasaya aykırı ve suç olduğundan ilgili medya birimleri benzer durumları her ortaya 

çıkardığında, birlikçi devlet yapısının verdiği anayasal yetkileri kullanan savcılar, insanları 

kin ve nefrete sürükleyen bu tür yayınları hemen soruşturmalıdırlar. Çünkü bu haberlerle, 

hem birlikçi devlet yapısının anayasası çiğnenerek suç işlenmekte hem de bilişsel olarak 

toplumu bölünmeye hazırlamaktadırlar…  

Birlikçi devlet yapısında tek bir hukuk düzeni vardır ve insanlar, eşit birer birey 

olarak bu hukuk düzenine tabidirler ve sadece kendi iradeleriyle yapıp ettiklerinden 

sorumludurlar. Yani; birlikçi devlet yapısında birey, sadece kendini temsil eder; birey, 

irade ve eylemleriyle ne bir başkasının temsilcisidir; ne de başka başka bireylerin 

toplamından oluşturulan grup başı temsilcisi olarak başı olduğu grubun bireylerinin irade 

gaspında bulunamaz. Bu demektir ki, birlikçi devlet yapısında insanlar bloklaştırılamaz ve 

insanların iradeleri grup elebaşlarının üzerinden tartışılamaz ve bireyin iradesine ipotek 

konamaz. Her birey öznedir, diğer tüm bireylerle eşittir ve hakları vardır… 

Üzülerek görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti işleyişi (rejimi) aydınından ve 

insanından yüzlerce yıl önden gidiyor. Günümüzdeki tüm sorunlar, cahil insanlarla çıkarcı, 

kasıtlı yöneticilerin gerekeni yapmaması ve sömürgeciliğin de bundan yararlanmasından 

kaynaklanıyor. Medya mensuplarına ve akademisyenlere dikkat edin; hepsi 1200 yılından 

fırlamış ortaçağ zombisi gibiler. İşte kültür sömürgeciliğinin başarısı burada; 1949 

Fulbright anlaşması üretti bu meczupları. Pek bölücü sever olan bu çıkarcı cahil-cühelalara 

karşı biz, halk/etnisite olarak kürt yoktur; bu Arap, Fars ve Türklere karşı her bir toplumda 

farklı anlamda kullanılan yakıştırma yollu sıfattır dediğimizde, bilime aykırı hezeyanlar 

öne sürüyorlar. Ancak bilimsel açıdan, bir halkın/etnisitenin var olması için şu üç şartı aynı 

anda gerçekleştirmesi gerekir: 1- antropologların uzlaştığı ortak tip; 2- arkeolojik kalıntı; 3- 

kendine özgü kelimeleri, düzenli söz dizimi ve ek alma yapısı olan dil. Oysa bölücülerin 

bu üç şeyi de yok… 

Bir kısım yurtsever, ulusalcı, bilimsel sosyalist geçinenler de; evet kürt yoktur 

ancak bunu şimdi söylemeyelim; vatansever olanlarını kazanalım gibi şeyler geveliyorlar. 

Diyelim ki kürt yok ve bunu biliyoruz ve vatansever olanlarını kazanmak için, bu yoktur 

gerçeğini saklayacağız. İyi de, bu sayede kazanacaklarımızın oranı nedir? % 0,7 bile değil. 

Hem kendine olmayan bir şeyi yakıştıran kişi, gerçekten vatanseverse; ona gerçek 

kanıtlandığında buna zaten itiraz etmez. Ediyorsa ortalıkta kripto (kendini uyduruk 

kimlikle gizleyen yabancı) var demektir… 

Tarihte soy, halk/etnisite olarak hiçbir zaman kürt olmadığı gibi çoğu kripto 
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(kendini gizleyen yabancı) ısrarla kendini bu olmayan etnisite üzerinden ifade ederek 

olmayan bir halkı inşa etmeye çalışıyorlar…  

Bilindiği gibi Araplar ve İsrail oğulları, Hz. İbrahim’in çocuklarıdır. Yani İbrani 

dendiğinde, dünyada İbrahim’den günümüze kadar var olan İbrahim’in çocukları (Araplar 

ve İsrail oğulları) anlaşılmalıdır. İbraniler, aynı soydan olmakla birlikte; aralarında kısmî 

din yorum farkı (İslam-Musevilik) bulunuyor. Ayrıca İbrahim’in çocukları olan İsrail 

oğullarının, 1948 yılına kadar uzun bir dönem devleti yoktu. Peki; öyleyse İsrail oğulları 

devletsiz binlerce yıl, nerelerde ve nasıl varlıklarını devam ettirdiler? İsrail oğulları, 

dünyanın pek çok farklı kıtasında ve ülkesinde bulunmasıyla beraber; Arapların 

bulundukları yerleri de ata toprağı miras olarak kendilerine ait gördüklerinden buraları terk 

etmediler… 

1856 yılına ait yayınlanan Osmanlı belgelerine göre
40

 Irak’ın Barzan adlı 

kasabasında Haham Sallum Barzani; yani Barzanlı Sallum yaşıyordu. Haham Sallum 

Barzani (Barzanlı Sallum) Kışkırtmalar nedeniyle önce Selanik’e sürüldü. Hahamlığın, 

Osmanlı hanedanına sunduğu sağlık gerekçesinde burasının ikliminin kendisine uygun 

olmadığını belirtmesi nedeniyle Selanik’ten Kudüs’e nakledildi. Bizim asıl sormak 

istediğimiz soru şu; Haham Sallum Barzani’yle (Barzanlı Sallum) günümüzdeki Barzanlı 

aşiretin yani BARZANİ’lerin kan bağı var mı? Öyleyse, BARZANİ’ler İsrail 

oğullarındandır… 

Barzani aşireti, Beroji, Mizorî, Şarvanî ve Dolemari olmak üzere dört aşiretten 

oluşan bir karışımdır. Barzan kasabası ise Irak’ın Erbil iline bağlı olup ülkenin en kuzey 

ucunda yer almaktadır. İran’ın kuzeybatısında konuşulan Farsça ağzına göre “Barzan” 

mahalle anlamındadır.
41

  

Bu tarihi gerçeklere göre, Arap’ın, Fars’ın ve bir kısım Türklere karşı kullanılan 

yakıştırma yollu “kürt” sıfatının; kriptolar (kendini gizleyen yabancılar) tarafından kimlik 

olarak üstlenilmesinin ve kendileri dışındaki kopuk ve savruklara halk/etnisite olarak 

dayatılmasının nedeni bölücülük yapmak istemelerinden başka bir şey değildir… 

Kültürel sömürgeciliğin her türlü kirinden bilinçaltımızı temizlemeliyiz. UNPO 

(Unrepresented Nations and Peoples Organisation) Birleşmiş Milletlerde Temsil 

Edilmeyen Devletsiz Halklar
42

  diye bir kuruluş var. Bu kuruluş, dünyada 5000 (beş bin) 

devletsiz halkın olduğunu kabul ediyor; sömürgecilere göre var olan kürtler de devletsiz 

halklar konumundaymışmış. Tabii şimdilik devletsiz; zamanla hepsini devletleştirecekler. 

Ortada, antropoloji, arkeoloji, dil ve tarih bilimlerine dayalı gerçekler değil; tamamen 

sömürgeci keyfilik var. Buna karşı, antropoloji, arkeoloji, dil ve tarih bilimlerinin 

verileriyle bilimsel mücadele edilmeli... 

BARZANİ'nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi. Kimse bu ilişkiye, "Hayır olmadı" 

diyemiyor. CIA-BARZANİ ilişkileri biliniyordu da MOSSAD-BARZANİ ilişkileri 

bilinmiyordu. MOSSAD'ın BARZANİ’yle ilişkileri Londra ve Sydney'de yayınlanan 

                                                 
40 Tarih ve Düşünce Dergisi; Şubat 2003; Sayı 36; Sayfa 31 
41 Encylopedia İranica, Barzan, Vol: II. Bibliography: Ch. Adle “Contribution à la géographie historique 

de Damghan” Le monde iranien et l’Islam 1, 1971, pp. 69-104 
42 Mustafa YILDIRIM – Sivil örümceğin ağında; Toplumsal Dönüşüm yayınları; 5. Baskı; sayfa 74 
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"Israel's Secret Wars-A History of Israel's Intelligence Services" adlı kitapta sergileniyor. 

Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini 

yapan Ian BLACK ve Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi 

Benny MORRIS tarafından yazıldı. Kitapta MOSSAD-BARZANİ ilişkileri, İsrail Dışişleri 

Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor. Önsözde, kitabın yayından 

önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor.
43

 

Günümüzde devletlerin gerek güç dengelerinin birbirine yakın olması gerekse de 

uluslararası hukuka aykırı olmamak için işgal değil; kendi çıkarlarına yönelik kamuoyu 

oluşturma ve taviz koparmak için daha çok sivil toplum kuruluşlarını ve terör örgütlerini, 

resmi olmayan, dolaylı yollardan destekleyip kullanırlar. PKK, El-Nusra, IŞİD, El-Kaide 

bu terör örgütlerinden bazılarıdır. Tabii desteklenip kullanılan terör örgütlerinin ve sivil 

toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarının neredeyse tamamı kriptolardan (kendini 

gizleyen yabancılardan) oluşur…  

Tarihte, dış politikada yepyeni bir proje geliştirmek ender görüldüğü gibi; 

geliştirilen projelerin, tamamen uygulamadan kaldırıldığına da rastlanmaz. Yani; genelde 

alt yapısı oluşturulan ve elde bilgisi biriktirilen önceki projelerin içerikleri düzeltilir ve 

adları değiştirilerek uygulanmaya çalışılır. Devletlerin politikalarında devamlılık söz 

konusu olduğundan; projeler sadece uygun zamanlar için ertelenir. Burada, 50-70 yıl gibi 

zamanlar, devletler için birkaç ay gibidir. Bu tarihî stratejik gerçekler doğrultusunda 

yazdıklarımız değerlendirilmelidir. Tarihte, terör örgütlerinin tamamı, aynı amaç için 

sömürgecilerin denetiminde kurulan ve zamanla ad değiştiren örgütlerdir. Bu terör 

örgütleri, özelde (çok gizli) büyük İsrail; genelde (orta gizli) büyük Ermenistan için 

ülkemize karşı kuruldu. Bunların kuruluşları tarihî sıraya göre şöyledir: Hınçak, Taşnak, 

Hoybun, ASALA, PKK
44

 

İlk dördü, açıktan gayrımüslimliğini ve gayrısoyunu gizlemezken; sonuncusunun 

üst yönetimi tamamen kriptolardan oluşmaktadır. Tabanı ise, kendilerine yabancılaşmış; 

Arap, Fars ve tarih bilincinden yoksun bir kısım aklı karışık Türklerden oluşur. Bu 

anlamda, son yapılanma (PKK) oldukça etkilidir. Nedenine gelince; kendini gizleyen ve 

İsrail-Ermenistan'a hizmet edecek bir yapılanma ama
45

;
46

 tarihte, halk ve etnisite olarak 

kullanılmayan; Arap, Fars ve bir kısım Türk'e karşı kullanılan yakıştırma yollu sıfatın 

(kürdün) güya temsilciliği sömürgeciler tarafından bunlara verildi. Böylece; tarih 

bilincinden yoksun aklı karışık bir kısım insanımızla bizi birbirimize vuruşturarak işi 

becermeyi amaçlıyorlar. İnsanımız; bu maddi tarihî gerçeği bilmeli ve atacağı adımları ona 

göre ayarlamalıdır. Özellikle, Arap, Fars ve tarih bilincinden yoksun bir kısım Türk'e karşı 

kullanılan yakıştırma yollu sıfatın (kürdün) bir halk etnisite olmadığını öğrenmeli ve 

yukarıdaki terör örgütlerinin kurucuları, kuruluş tarihleri, amaçları; ayrıntılı 

araştırılmalıdır. Burada, sömürgeci sermayeyle ortaklığı bulunan ve içerde de siyasi 

iradeden özelleştirme aracılığıyla ihale alan medyaya ve sömürgeciliğe iliştirilmiş öğretim 

                                                 
43 Uğur MUMCU – MOSSAD ve BARZANİ; Cumhuriyet gazetesi; 7 Ocak 1993 
44 Gökhan BALCI – Türkler soykırım yaptı mı; Sayfa 150-151; Truva yayınları; 1. Baskı; 2007  
45 M. Seymour HERSH – Plan B; The Newyorker dergisi; Haziran 2004 
46 Ralph PETERS – Kanlı sınırlar; Armed Forces Journal dergisi; 2006 
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görevlilerine asla güvenilmemeli. Çünkü bunlar da, PKK gibi sömürgeci teşkilatın 

aparatlarıdır...  

 

SONUÇ 

Bilinmelidir ki; terör örgütleri iradeleri olan özne varlıklar değildir; bu nedenle, 

kendileriyle müzakere edip uzlaşma yolları aramak akla aykırıdır. Terör örgütleri, 

sömürgeci sermayenin etkin olamadığı alanlarda, kendilerine karşı olan statik durumu 

hareketlendirip orasını bozma ve istikrarsızlaştırmada kullandıkları edilgen nesnelerdir. 

Ancak burada; tembelce "dış mihrakları" suçlayıp işin içinden çıkmak; bazı hayati 

gerçekleri göz ardı etmek olur. Dış mihraklar, elbette istikrarsızlaştırmada terör örgütlerini 

kullanacak ve yeni durumu kendi çıkarlarına göre yapılandırmak için hareket edecek; bu 

onların gayet doğal davranışlarıdır. Burada sorunlu olan; içerdeki siyasi iradenin ve 

kurumların; bunlara karşı önlem almaması ve karşı tepkide bulunmamasıdır. Ve tabii 

insanımızın bilinçli olmayıp, gereken icraatları gerçekleştirmeyenleri seçmeye devam 

etmesidir. İşte sömürgecilik, asıl bu nedenlerle hedefine ilerliyor ve başarılı olması an 

meselesidir... 

Kendi saf, temiz duygulu dünyasında yaşayan insanımız; barışa ve kardeşliğe 

inandırıldığından; bölücülüğün, sömürgeci amaçlarla bizzat o coğrafi noktaya özel ve uzun 

soluklu bir çalışma olduğunu bilmemektedir. Eğitimin, ekonominin veya bazı hukuksal 

tavizlerin sorunu çözeceğini zannetmektedirler. Oysa gerçekte; Diyarbakır New York’tan 

daha gelişmiş olsa dahi bölücülük bitmez. Evet, fakirlik ve eğitimsizlik temelde bölücülüğe 

eleman sağlamada uygun bir ortamdır ancak işin tamamı bu değildir. Bir de coğrafi 

konumun getirdiği ve tarihi devamlılığı olan değişmez jeostratejik gerçekler vardır. Bunlar, 

Kuzeyde Büyük Ermenistan ve Güneyde Büyük İsrail’dir. Hınçak, Taşnak, Hoybun, 

ASALA, PKK; bu amacı gerçekleştirmede kiralık, tetikçi Ermeni terör örgütleridir. Ermeni 

dediysek; şimdiki PKK’da dağda çarpışmaya giren ve ölenler değil; bizzat yönetim 

kadrosu Ermeni’dir. Yoksa çatışmaya girip ölenler; tarihi bilmeyip kendilerine 

yabancılaşan, Arap, Fars ve maalesef bir kısım Türklerdir. Ayrıca, bu terör örgütlerini 

besleyen özellikle sömürgeci sermayedir. Bu sermayedarlar, İsrail ve Ermenistan’ı 

birbirine komşu yapmadan, terör örgütlerini desteklemekten asla vazgeçmeyecekler. 

Dolayısıyla, terör örgütlerini bitirmek için; edilgen, bağımsız iradesi olmayan terör 

örgütleriyle, uzlaşma yolları arayıp bunlara taviz verilmemelidir. Terörü en kesin ve kalıcı 

olarak bitirmenin yolu; AB-D-İsrail’i tamamen bölgeden çıkarmakla; yani kullandıkları 

aparatları bölgeden temizlemekle mümkün olur… 
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Doç. Dr. Kamile GÜLÜM

 

TÜRKÇE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 

TÜKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

ENGLISH: SOCIAL SCIENCES TEACHING STUDENTS’ COMMENTS AND 

SUGGESTIONS ON TURKEY’S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliği sürecine ilişkin görüşlerini ve önerilerini ortaya çıkarmaktır. 

Ayrıca daha derin bilgi elde etmek amacıyla yüz yüze görüşmelerde yapılmıştır. 

Verilerin analizinde, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.   

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre, öğrencilerin görüşleri 

Türkiye’yi Avrupa Birliğine almayacaklarına yönündedir. Bunun nedeni olarak ta 

nüfusunun çokluğu ve toplumunun Müslüman olması gösterilmiştir. Öğrencilerin 

önerileri ise Türkiye’nin Avrupa Birliğine değil Avrasya Birliğine üye olması gerektiği 

yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencileri, Avrasya Birliği, 

Türkiye’ nin AB Süreci, Öğrenci Görüşleri, Avrupa Birliği. 

Jel Kodu: M14, N14, P46. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was found out students’ views, who was in Social Studies 

Education, on Turkey’s   European Union member process of, in the future. In addition, 

face-to-face interviews conducted in order to obtain more depth information. Study was 

evaluated with qualitative data analysis.   

As a result of this study is that the views of the students’ receive no Turkey to 

the EU. The student were expressed that the reason was the religion of Islam and the 

abundance of the Turkish population. They also recommend that Turkey must been a 

member of the Eurasian Union instead of the European Union. 

Keywords: Social Studies Students, The Eurasian Union, EU process of Turkey, 

Students views, Europen Union. 

Jel Code: M14, N14, P46. 
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GİRİŞ 

Sosyal bilgiler dersinin amacı etkili ve sorumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

yetiştirmektir. Bu amaçla tasarlanmış olan sosyal bilgiler dersi tarih, coğrafya, ekonomi, 

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi, hukuk gibi sosyal bilimler ve 

insan hakları ve vatandaşlık bilgisi konularını toplulaştırılmış olarak ele almaktadır. Bu 

derste öğrenciler vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,  

sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir olarak yetişir (MEB:2005;3).  

Bu amaçla bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 

mutluluğunu artırmak, öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş 

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak sosyal bilgiler dersinin nihai hedefi 

olmaktadır. Milli eğitimin belirlediği bu temel amaçları gerçekleştirmede Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle Üniversitelerin Sosyal 

Bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerine geniş bir vizyon kazandıracak Türkiye 

Jeopolitiği,  Siyasi Coğrafya, Günümüz Dünya Sorunları gibi dersler bulunmaktadır. Bu 

derslerde öğrencilere Türkiye’nin jeopolitik konumu, AB ile olan ilişkileri, Avrasya ile 

olan ortaklıkları gibi güncel konular okutulmakta ve bu konularla ilgili görüş ve 

önerileri alınmaktadır.  

Çünkü Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından biriside, kişilerin içinde yaşadığı 

toplumu tanımasını, karşılaştığı sosyal problemleri çözmesini sağlayacak temel bilgi ve 

genel kültürü kazandırmaktır (Kılıç, 1996). Bu  çalışmada Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

öğrencilerinin Türkiye’nin AB sürecine  ilişkin görüş ve önerileri  alınmış,  onların 

gelecekte yetiştirecekleri öğrencilere ne tür bir vizyon kazandıracakları hakkındaki  

rolleri belirlenmeye  çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4.sınıf öğrencilerin 

Türkiye’nin AB sürecine ait görüş ve önerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla şu 

sorulara cevap aramıştır. 

1- Türkiye AB’ne üye olabilir mi? Olursa neden? 

2-Türkiye AB’ne üye olamazsa nedenleri nelerdir? 

3-Türkiye AB’ne hangi şartlara üye olabilir?  

4-Türkiye’nin AB’ne üyeliği için neler önerirsiniz? 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma insanların 

yaşam tarzlarını, öykülerini, davranışlarını, örgütsel yapıları ve toplumsal değişmeyi 

anlamaya dönük bilgi üretme süreçlerinden biridir (Strauss ve Corbin, 1990). Bu 

anlamda bu çalışma insanların olaylara ne tür anlamlar yükledikleri, olayları nasıl 

niteledikleri ve algıladıklarını ortaya koymaya çalışan bir çalışmadır. Verilerin 

analizinde, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, 

verilerin kodlanması, önceden bilinmeyen temaların ortaya çıkarılması ve bulguların 

yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  Nitel veri analizi, araştırmacının verileri 
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düzenlediği, analiz birimlerine ayırdığı, sentezlediği, biçimleri ortaya çıkardığı, önemli 

değişkenleri keşfettiği ve hangi bilgileri rapora yansıtacağına karar verdiği bir süreçtir 

(Bogdan ve Biklen, 1992). Araştırmada içerik analizi türlerinden frekans analizi 

kullanılmıştır. Frekans analizi, birim veya öğelerin sayısal, yüzdesel veya oransal tarzda 

görünme sıklığını ortaya koymaktır.  Frekans analizi sonucunda, öğeler önem sırasına 

koyularak sıklığa dayalı bir sınıflama yapılır (Bilgin, 2006). 

Bu araştırmanın amacına yönelik verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış 

bir anket formu geliştirilmiştir. Anket formunda, öğrencilere 

1-Türkiye AB’ne üye olur:  Çünkü; 

2-Türkiye AB’ne üye olamaz: Çünkü;  

3-Türkiye AB’ne belki üye olur: Çünkü;   

4-Bence Türkiye AB’ne …………………şeklinde 4  adet ucu açık önerme 

yazılmış ve kendisi için en uygun seçeneğin altına kendi düşüncelerini yazmaları 

istenmiştir.Bu arada 4. Cümleyi Bence Türkiye AB’ne…….   “girmeli” yada 

“girmemeli”  şeklinde tamamlayarak Türkiye’nin ne yapması gerektiğini yazmalarının 

istendiği açıklanmıştır. 

Anket formları doldurulduktan sonra içerik analizi yapılmış, verilen cevaplar 

anlamlarına göre gruplandırılmış ve  frekans değerleri alınarak yorumlanmıştır. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

-Araştırma 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği bölümü 4.sınıfta öğrenim gören 30 öğrencinin görüş ve önerileri ile 

sınırlıdır. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde, amaçlar çerçevesinde elde edilen bulgular ve 

yorumlara yer verilmiştir. Tablo 1 “Türkiye AB’ne üye olur”  önermesine ait verileri 

göstermektedir. 

 

 Tablo 1: 

Türkiye AB’ ne Üye Olur: Çünkü  % 

Dış siyasetimiz iyileşti 37.2 

Genç nüfusumuza Avrupa’nın ihtiyacı var 33.6 

AB nin istediği kriterleri sağladık 22.3 

Türkiye Avrupa için büyük Pazar 13.2 

Türkiye Avrupa ila Asya arasında köprü 

durumunda 11.2 

Yer altı ve Yerüstü kaynaklarımız zengin 7.2 

 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine alınacağı yönünde görüş bildiren öğrencilerin 

%37.2’si Türkiye’nin dış siyasetinin iyileşmiş olduğu, % 33.6 sı ise Avrupa’nın 

Türkiye’nin genç nüfusuna ihtiyacı olduğu yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Bu 
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görüşü  % 22.3 ile “Avrupa’nın bizden istediği kriterleri sağladık” görüşü takip 

etmektedir. % 13.2 si “Türkiye Avrupa ile Asya arasında büyük bir Pazar”  % 11.2’si 

“Avrupa ile Asya arasında köprü durumundadır”, şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu 

durumda Türkiye’nin AB’ne girmesinin temel nedenlerinin daha çok siyasi ve 

ekonomik nedenlerle mümkün olacağına inandıkları söylenebilir. Bu durum Avrupa 

Birliğinin kuruluş temelinin en başta  ekonomik işbirliği şeklinde başlamış olması, 

sonraki süreçte ise üye olarak alacağı ülkelere daha çok sosyal ve hukuki yaptırımları 

uygulamasıyla ilgilidir. AB’nin oluşum süreci,  Batı Avrupa ülkelerinin, Avrupa 

kaynaklarıyla yeni bir sermaye piyasası oluşturmak istemeleriyle başlamıştır. Bu amaca 

bireysel olarak ulaşmak olanaklı olmadığından, ekonomik potansiyellerin bir araya 

getirilmesi ve böylece güçlü bir Avrupa Ortak Pazarı oluşturulması planlanmıştır.  

AB’nin kurulusundaki temel  faktör  ekonomik etkenlerdir   (DTM, 2003). Tablo 2 

“Türkiye AB’ne üye olamaz” önermesine ait verileri göstermektedir. 

 

 Tablo:2 

 

Türkiye AB’ne Üye Olamaz: Çünkü: % 

AB Hıristiyan birliği, Türkler Müslüman    

3

6.6 

AB insanları ırkçı ve aramızda kültür farkı var 

 1

6.6 

Türkleri oyalıyorlar belli bir sebebi yok   

 5

0.0 

Türklerin milliyetçi olması 

 3

3.3 

Tarihten gelen kinleri var 

 3

3.3 

Türklerle komşu olmak istemiyorlar 

 1

1.2 

Biz istemiyoruz 

1

0.1 

 

Tablo 2 incelendiğinde % 50.0 oranında “Türkleri oyalıyorlar, belli bir sebebi 

yok” şeklindeki ifade biçimi dikkati çekmektedir. Bu durum öğrencilerin Avrupa  

Birliğinin keyfi hareket ettiği yönünde düşündüğü izlenimini vermektedir. Ancak  

öğrencilerin  %36.6 sı,Dininin İslam olması,% 33.3’ünün Türklerin Milliyetçi olması,% 

33.3’ünün Tarihten gelen kinleri var , %11.2 sinin Türklere komşu olmak istemiyorlar, 

şeklinde düşüncelerini ifade etmesi Avrupa Birliğinin daha çok etnik ve dini birliği 

önemsediğini göstermesi bakımından anlamlıdır.Oysa bu düşünce yarım yüzyıl  önce 

terk edilmiştir. Bu durumda öğrencilerin algılamalarında bir yanılgı olduğunu söylemek 

mümkündür. Daha yarım yüzyıl öncesine kadar etnik, dinsel ve hatta mezhep 

farklılıklarına dayanan aşırı milliyetçilik akımlarının beslediği düşmanlık dalgalarıyla 
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dünyayı savaşa sürükleyen Avrupa, geçmişten ders almış ve demokrasi, insan hakları ve 

kalkınma arasındaki dengeyi kurarak, barış ve düzeni sağlamayı amaçlayan bir 

bütünleşme sürecine girmiştir (Tuzcu, 2006). Ancak  yine de AB’yi oluşturacak 

toplumların ulusal özellikleri dışında, tarihi, kültürel, toplumsal ve ekonomik ortak 

değerleri de bulunmaktadır (Dülger 1991).  %10.1 ise “Biz istemiyoruz “şeklinde 

düşüncelerini ifade ederek, Türklerin Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları yeterince 

önemsemediğini göstermesi bakımından anlamlıdır.  Tablo 3 “Türkiye AB’ne belki üye 

olabilir”  önermesine ait verileri göstermektedir. 

 

Tablo 3: 

.  

 

 

 

 

  

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye’nin AB’ne üyeliğinin önündeki genel olarak 

Türkiye’nin yıllardır uğraştığı sorunlar olduğu Dikkati çekmektedir.% 22.7 si “Türkiye 

AB’nin istediği kıvama gelirse” yani “Türkiye küçülürse” ifadesini kullanması Türkiye 

AB’ ne olduğu gibi giremeyeceği,  hem sınırlarının hem de nüfus olarak küçülmesi 

gerektiği şeklinde inandığı görülmektedir. % 16.6 sının “Kıbrıs sorunu”, “Adalar 

sorunu” ve “Sözde Ermeni soykırımı” meselelerini Türkiye çözerse, % 11.3 ü ise 

“Milliyetçilik duygusu köreltilirse” AB’ne girer şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

Bu görüş muhtemelen Avrupa bütünleşme sürecinin 1950’li yıllarda başlamasına 

karsın, bütünleşme sürecine katılmak isteyen ülkeler için gerekli koşulların 1990’lı 

yıllarda belirlenmesi, 1990’lı yıllara kadar AB’nin, göreli olarak benzer ekonomik ve 

siyasi yapılara sahip ülkelerden oluşması varsayımının yer almasına dayanmaktadır. 

Çoğunlukla ekonomik ve siyasi boyutlarla ilgili olan bu amaç ve değerler, AB’de 

uygulanmaktadır. Her toplumun gelişimi, çağın gereklerine göre kendi evrim sürecini 

izleyeceğinden, toplumsal yapı ve toplumsal değer farklılıklarının kaldırılması 

hedeflenmemektedir (Tuzcu,2006).  

Türkiye’nin uyum süreci, yalnızca yapılan düzenlemelerle değil, her düzeyde 

içselleştirilerek yasama geçirilmesiyle olanaklı olacaktır “Uyum çalışmaları” denilen 

çalışmalar, yalnızca üç siyasi ölçütün gerçekleştirilmesi değildir. Çok daha yapısal, çok 

daha derinlere inen, ekonomik, toplumsal, siyasi yasamı, hatta düşün sistemini çok ciddi 

şekilde etkileyen bazı değişimlere açık olanaklar sağlama çalışmasıdır (Arat 2003). 

Türkiye AB’ne Belki Üye Olur; Çünkü 

 

% 

Kıbrıs sorunu çözülürse 

  1

6.6 

Adalar sorununu çözerse 

  1

6.6 

Sözde Ermeni soykırımını çözerse  

 1

6.6 

Milliyetçilik köreltilirse 

 1

1.3 

AB ‘nin kıvamına gelirse, ülke küçülürse 

 %

22.7 
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Tablo 4  “Türkiye’nin  AB’ üyeliği hakkındaki önerileri” ne ait   önerilerini  

göstermektedir.  

 

Tablo:4 

 

 

 

Tablo 4 e göre öğrencilerin %27.2 si Türkiye’nin AB ile değil  Asya ile birlik 

oluşturması  gerektiği yönünde görüş belirttiği görülmektedir. Bunun nedenleri olarak, 

Avrupa Birliğinin Türkiye’yi oyaladığı % 26.3,Ülkemizi bölmek istedikleri %24.8, 

Gururumuzu kırdıkları %14.7 şeklinde ifadelerle belirtmişlerdir. Bu durumu ”Kendi 

kendimize yeteriz” %11.2 ve “yaptırımları çok ağır” %7.8 şeklindeki ifadeler izlemiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 sınıf öğrencilerinin Türkiye’nin AB sürecine 

ilişkin görüş ve önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen 

verilere göre öğrencilerin AB’ne ilişkin görüşlerinin temelinin daha çok dini, milli ve 

kültürel farklılıklar temeline dayandığı görülmüştür. Türkiye’nin Avrupa Birliğine 

alınacağı yönünde görüş bildiren öğrencilerin gerekçe olarak; Türkiye’nin dış 

siyasetinin iyileşmiş olması, Avrupa’nın Türkiye’nin genç nüfusuna ihtiyacı olması,  

Avrupa’nın bizden istediği kriterleri sağlamış olmamız ve Türkiye’nin Avrupa ile Asya 

arasında büyük bir Pazar olması gösterilmiştir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine alınmayacağı yönünde görüş bildiren öğrencilerin 

gerekçe olarak; Türkleri oyalıyorlar, belli bir sebebi yok, Dininin islam olması, 

Türklerin milliyetçi olması, tarihten gelen kinlerinin olması ve Türklere komşu olmak 

istememeleri gösterilmiştir. 

Türkiye belli şartları sağlarsa Avrupa Birliğine belki alınır yönünde görüş 

bildiren öğrencilerin gerekçe olarak; Türkiye AB’nin istediği kıvama gelirse yani 

Bence Türkiye AB’ne Girmemeli, Çünkü % 

Büyümemizi istemiyorlar, büyümemiz durur 

 

11.2 

Milli birliğimiz bozulur  

 

13.1 

Ülkemizi  bölerler,     

 

24.8 

Asya ile birleşmeliyiz. 

 

27.2 

Bizi oyalıyorlar 

 

26.3 

Gururumuzu kırıyorlar 

 

14.7 

Kendi kendimize yeteriz. 

 

11.2 

Yaptırımları çok ağır 

 

7.8 
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Türkiye küçülürse,  Kıbrıs sorunu, Adalar sorunu ve Sözde Ermeni soykırımı 

meselelerini çözerse ve Milliyetçilik duygusunu köreltirse gibi uluslararası meseleleri 

göstermişlerdir. 

Öğrencilerin Türkiye’nin AB sürecine ilişkin önerileri ise AB ile değil Asya ile 

birlik kurulması gerektiğidir. Özellikle Orta Asya ülkeleri Asya ile ortak geçmişi, tarihi 

ve kültürel bağlarımızın olması bu birliği daha sağlam temellere oturtacaktır. 

Avrupa’nın Türkleri küçümsediği, kültürünü unutturmak istemesi, milli birliğini 

bozacaklarına olan inancın bu konuda etkili olduğu düşünülmektedir. 
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KİTAP TANITIMLARI ve REKLAMLAR 

 

1. "TÜRK BİRLİĞİ PROJESİ" 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk 

milliyetindenim diyen insanlar, her şeyden önce mutlaka Türkçe konuşmalıdırlar. 

Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna 

inanmak doğru olmaz. M.Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki: “ Bugün 

Sovyetler birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat 

yarın ne olacağına kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya – 

Macaristan parçalanabilir, ufanalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler 

avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne 

yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuz idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir, 

kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü 

susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi 

köprüleri sağlam tutarak Dil bir köprüdür… inanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… 

Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların 

(soydaş Türk kardeşlerimizin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara 

yaklaşmamız gerekli.”  

“Türk birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile 

gözlerime dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. TÜRK Birliği’ne inanıyorum. 

Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarına TÜRK birliği ile açacak. Dünya 

sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar 

açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Hayatta yegane varlığım 

ve servetim Türk olarak doğmamdır.   

 

Kitap isteme: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: 

emikail@turansam.org 
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2. “TÜRKİYE ile AZERBAYCAN SİYASİ ve EKONOMİK İLİŞKİLERİ” 

 

 
 

Türk Dünyasının ulvi ve ölmez lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Gazi 

Mustafa Kemal Paşa ATATÜRK’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci 

sevincimizdir” kelimesi hakikat payını sadece yirminci yüzyılın başlangıçlarında değil, 

günümüzde de kendi kanıtını bulmaktadır. Modern Azerbaycan Cumhuriyetinin 

kurucusu Haydar ALİYEV’in “Türkiye ile Azerbaycan iki dost ve kardeş ülkedir.” 

sloganı halen eskimeyen ve iki devlet arasında kadim kardeşliği canlandıran klasik bir 

slogandır. Bu kitapta, zaman-zaman tarihin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nasıl ayna 

tuttuğuna canlı şahit olacaksınız. Bazen kederlenecek, bazen sevineceksiniz…  

Kitapta 15 yıllık dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sermaye yatırımı, 

işçi gücü dolaşımı gibi alanlarda toplam 25 milyar dolarlık bir yatırımın 

gerçekleştirildiği TİKA ve DPT verileriyle analiz edilerek, güncel yatırım miktarının 

daha da arttırılması öngörülmektedir. Bunun yanında Türkiye Azerbaycan’da daha 

ziyade inşaat alanında yatırım yaptığı anlaşılmakta. Toplam olarak inşaat sektöründe 

Azerbaycan’da 5 milyar dolarlık bir Türk müteahhit gücünün yatırım yapıldığı 

gözlemlenmektedir. Diğer taraftan Azerbaycan’ın zengin doğalgaz ve petrol 

rezervlerine sahip olması da dış emperyalist güçlerin iştahını kabartmakta ve jeo-

stratejik ve jeopolitik açıdan Türkiye-Azerbaycan dostluğunun ne kadar önemli bir adım 

olduğunu gözler önüne sermektedir.  

 

Kitap isteme: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: 

emikail@turansam.org 
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3. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri                                        

(1919-1938) 

 
 

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri Bakü’de bulunan Devlet 

Arşivlerinde, Ankara’daki Cumhuriyet Arşivinde ve Moskova’da bulunan Rusya Devlet 

Arşivlerinden getirtilen belgeler ışığında aydınlatmayı hedefleyen bu kitap çalışması 

eseri okurken hayret edeceksiniz. Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle araştırılan bu 

çalışmayı diğerlerinden ayıran en temel özellik, yazarın Türkiye ve Azerbaycan 

Türkçelerine hakim olması, aynı zamanda Rusça ve İngilizce de bilmesidir. Türkiye-

Azerbaycan İlişkileri bilimsel alanda çok araştırıldı. Ama bu kitabın yazarı Azerbaycan 

ve Türkiye’deki arşivlerde eşzamanlı araştırmalar yapmıştır. Yazar sadece Türk 

kaynaklarına değil, hem Azerbaycan hem de Rus kaynaklarına da atıflarda bulunarak bu 

eseri hazırlamıştır. 

Öncelikle Osmanlı-Safevi savaşının çıkış nedenlerini gün yüzüne çıkaran bu 

çalışmada, ta-rihsel süreç içerisinde yakın dönem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 

araştırılarak farklı açılardan yaklaşımlarda bulunulmuştur. Menfaat ve çıkarlara dayalı 

bir dünyada Türk dünyasının üstünde esen tehlike çanları zama-nında her zaman tek 

yumruk olduğu ve geleceğin Türk Birliği’nin de Türkiye-Azerbaycan stratejik 

işbirliğinden geçeceğini iddia eden bu çalışma özgünlüğü ile sizi etkileyecektir. 

http://www.turansam.org/
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GENEL BİLGİLER 

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK 

DERGİSİ, EP-EBSCO-HOST, ICI(Index Copernicus International, GOOGLE-

SCHOLAR, ASOS-INDEX, ProQUEST, Ulrich's-WEB(GLOBAL SERIALS 

DIRECTORY), ARAŞTIRMAX(ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi), To-

KAT(Ulusal Toplu Katalog), Akademik Dizin(Akademik Türk Dergileri İndeksi), 

TEİ(Türk Eğitim İndeksi), CEEOL(Central and Eastern European Online Library), 

Journal-Index.net Uluslararası Bilimsel Dergi Endeksleri Tarama Sistemlerince 

Taranmaktadır. 

 

“TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ 

DERGİSİ” İÇİN MAKALE ÇAĞRISI 

TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz.  

 

Dergi Yazım Kuralları 

*TURAN-SAM, ULUSLARARASI-BİLİMSEL-MEVSİMLİK DERGİSİ 

HAKEMLİ bir Dergidir. TURAN-SAM'da yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin 

özgün-orijinal olmasına dikkat edilmelidir. Başka Dergilere Değerlendirilmek, 

Yayımlanmak üzere gönderilen Makalelerin dergimize gönderilmemesini rica ediyoruz. 

Lütfen, başka Dergilerde veya Çevrimiçi-Online Şebekelerde veya İnternet üzerinden 

daha önce yayımlanan Makalelerinizi TURAN-SAM'a göndermeyiniz. Bu durumun 

ihlalinin tespiti halinde yazara karşı Hukuksal çerçevede Yasal yollara başvurulacaktır; 

 

*Makaleler word formatında 7 sayfayı geçmemelidir.  

 

*Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen TÜRKÇE ÖZET'i ve ENGLISH-

ABSTRACT'ı bulunmalıdır.  

 

*Makaleler 12 punto ile "Times New Roman" ile yazılmalıdır. Alttan, üstten, 

sağdan ve soldan 3 cm boşluk bırakılmalıdır.  

 

*Makalelerde Yazarların Adı, Soyadı, Babasının adı, Bağlı Bulunduğu(Çalıştığı) 

Kurum, Telefonu ve Açık Adresi belirtilmelidir.  

 

*Kullanılan dipnotlarda Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, 

APA(American Psychological Association ) - http://www.apastyle.org standartlarına 

uyulmalıdır.  

 

*2013 yılı itibariyle; Dergimiz, EBSCO-HOST, PRO-QUEST VE ULRICH'S-

WEB gibi saygın ve seçkin Uluslararası Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye 

başlandığı için, gönderdiğiniz makalelere ayrıca "JEL CODE"-Journal of Economic 

Literature (JEL) da eklemek zorunlu olmuştur. JEL CODE bilgisi bulunmayan 

makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu konuda Bilgi sahibi olmak 

http://www.turansam.org/
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isteyen yazarlarımız bu siteden ayrıntılı bilgi alabilirler: 

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php 

 

 *Makaleler genel olarak: ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, Alt Bölümler, SONUÇ 

ve KAYNAKÇA şeklinde hazırlanmalıdır.  

 

"TURAN-SAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makalelerde 

Türkçülüğe, Türk Milliyetçiliğine, Turancılığa, Ülkücü değerlere önem vererek bilimsel 

nitelikte hazırlanmasına dikkat etmelisiniz.  

 

Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş, 

ı, ö, ç” harflerinin yerine başka “g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri 

yayınlanmayacaktır.  

 

Alıntı Makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, Bilimsel Atıf kurallarına uygun 

dipnotlar ve KAYNAKÇA verilmelidir.  

 

Yazılan Makalelerin, Akademik Eser Yazım Kurallarına uygun bir şekilde 

hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca TDK-Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna 

uyulması gerekmektedir. Gayri Türkçe dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

Misyon, vizyon gibi Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde 

kullanıldığının tespiti halinde makaleler yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak 

makale göndermenizi rica ederiz."  

 

Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en 

geç 17 ARALIK, 2014 tarihine kadar emikail@turansam.org adresine word formatında 

*.doc veya *.docx uzantılı olarak gönderilmelidir.  

http://www.turansam.org/
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
mailto:emikail@turansam.org

