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SUNUŞ 

Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu, Üniversitemiz ev sahipliğinde ilki 2016 

Aralık ayında “Göç”, ikincisi 2017 Kasım ayında “Savaş” temasıyla gerçekleşen Kültür temalı 

sempozyumların üçüncüsüdür.  

Ekonomi, mal ve hizmetlerin üretim, tüketim ve bölüşüm süreçlerinde, birey ve toplulukların 

eylemlerini toplumsal zeminde inceleyen bir bilim dalıdır. Toplumun sosyal yaşamının 

temel belirleyenlerinden birisi olarak da bireylerin, toplumların ve hatta devletlerin varlık koşuludur. 

İnsan tarafından ve kültür içinde oluşturulan ekonomi, diğer tüm toplumsal olaylarla neden-sonuç 

ilişkisi içinde makro bir yapıdır. Bu nedenle de başlangıcından bugüne ekonomiyi anlama çabası 

sosyo-kültürel hayatı anlama çabasını gerekli kılmıştır. 

Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu, ekonomi olgusunun, sosyo-kültürel zemin 

üzerinden çoklu bir bakış açısıyla bilim insanları tarafından ele alınmasını sağlamıştır. Bu 

durum, ekonomiyi oluşturan ve ekonomiden doğrudan etkilenen insan için oldukça önemli bir 

çabadır. Giderek artan dünya nüfusu, bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve ekonomik 

krizler göz önüne alındığında ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekonominin daha fazla tartışılması ve 

ekonomi temelli bilgi üretiminin daha yaygın bir şekilde sürdürülmesi kaçınılmazdır. Bu noktada 

ekonomi konusunu yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte, çok boyutlu olarak tartışmaya açan 

sempozyumumuz, ekonomi ile ilgili bilgi alanına oldukça katkı sağlamıştır.   

Öte yandan gerek coğrafi koşulları ve gerekse de tarihi ve kültürel mirası nedeniyle tarihin her 

döneminde ekonomik bir güç olan Amasya’da bu sempozyumun gerçekleştirilmesi oldukça önemli 

ve anlamlıdır. Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu hem Amasya’nın ekonomik 

bir değer olarak layık olduğu noktaya ulaşma sürecine ve hem de ekonomi olgusuna ilişkin 

toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır. 

Sempozyuma ev sahipliği yapan üniversitemiz, bulunduğu şehrin kültürel zenginliğinin ve tarihsel 

mirasını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için tüm toplum kesimleriyle açık bir iş birliği 

yürütmektedir. Alanında uzman bilim insanlarının Amasya’da buluşup farklı alanlarda dünya 

gündemini meşgul eden konuları tartışmaya açmasının ülkemiz biliminin gelişimine de yeni ufuklar 

açacağına inanıyoruz. 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Ekonomi, 

Toplum ve Kültür Sempozyumu da bunlardan biridir. Önümüzdeki dönemlerde farklı alanlarda 

çalıştay, sempozyum gibi birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaparak Amasya’yı bir kongre şehri 

yapmak gibi gayretlerimiz artarak devam edecektir.  

Sempozyumumuza katkı sağlayan başta Hitit Üniversitesi ve KIBATEK olmak üzere Bilim Kuruluna 

ve organizasyona destek veren tüm taraflara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

  

Prof. Dr. Süleyman ELMACI 

Amasya Üniversitesi Rektörü 
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Almanya Türklerinin Üçüncü Kuşağının Kimlik Algısı  

ve Din (Köln Örneği) 

The Identity Perception of the Third Generation Turks in Germany 

and Religion (Cologne Example) 

Ahmet ASLAN1 

ÖZET 

Dördüncü kuşağa ulaşan Almanya Türkleri; başlangıçta geri dönüşü önceleyen bir söyleme sahipken 

zamanla kalıcılığı vurgulayan arayışlara girişmiştir.  

Almanya'daki Türk kökenli üçüncü kuşağın kimlik algılarının göç sosyoloji ile din sosyolojisinin kesiştiği 

alanda incelendiği çalışmada, gençlerin dini inanç ve tutumlarının onların kimlik algısındaki etkilerini 

belirlemek, yaşadıkları çifte sosyalleşmenin sonuçlarını gözlemleyebilmek, Türkiye algılarını 

belirlemek ve bütün bunları yöntemsel çoğulculukla analiz etmek amaçlanmıştır. 

Çalışmanın odağı üçüncü kuşağın kimlik algısı ve uzman, ebeveyn, gibi aktörlerin bu konudaki 

görüşleridir. Köln kentinde yaşayan üçüncü kuşak Türk gençlerinden basit seçkisiz örnekleme ile 

seçilmiş 288 genç, araştırmanın örneklem grubudur. Uygulanan anket; kimlik, aidiyet bağları ve din 

olgusuyla oluşturulan bir kavramsal çerçeveye dayandırılarak betimlemenin yanı sıra ilişkisel analize 

imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada 42 mülakat ve bir odak grup görüşmesi de 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada üçüncü kuşak gençlerin, Almanya ile Türkiye arasında düşünsel/kültürel gelgitlerle çok-

katmanlı bir kimlik algısına sahip oldukları; bu kimlik algısının din ile ilişkisinin çoklu nedensellik ile 

belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: diasporik kimlik,din, leitkultur, asimilasyon, aidiyet 

ABSTRACT 

German Turks reaching the fourth generation; in the beginning, he had a speech which prioritized 

return, and in the course of time he tried to emphasize persistence. 

This study examines the identity perception of the third generation of Turkish origin in Germany at the 

intersection of the sociology of religion and the sociology of migration. Religious beliefs and attitudes 

of young people in the study to determine the effects on their sense of identity, to observe double 

socialization of these results, to determine the perception of Turkey and all of them aimed to analyze 

the methodological pluralism. 

                                                           
Bu bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tarafımızdan savunulan "Çokkültürlülük ve Entegrasyon Tartışmaları 
Bağlamında Üçüncü Kuşağın Kimlik Algısı ve Din: Köln Örneği" başlıklı doktora tezinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.  
1 Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, ahmetasl55@gmail.com  

mailto:ahmetasl55@gmail.com
mailto:ahmetasl55@gmail.com
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The focus of the study is on the identity perception of the third generation and the opinions of the 

actors such as the expert, the parent, on this subject. 288 young people selected from the third 

generation Turkish youth living in Cologne were selected by simple random sampling. Applied 

questionnaire; It is organized in such a way that it allows for relational analysis as well as description, 

based on a conceptual framework created by identity, belonging ties and religion. 42 interviews and 

one focus group interview were also conducted. 

The third generation of young people in the study between Turkey and Germany with 

intellectual/cultural tide that they have a multi-layered sense of identity; it is concluded that the 

relationship between the perception of identity and religion is determined by multiple causality. 

Key words: diasporic identity, religion, leitkultur, assimilation and belonging. 

Giriş 

Bildirimiz, Almanya'daki Türkiye kökenli üçüncü kuşağın kimlik algısını ve bu algının din 

faktörü ile ilişkisini konu edinmektedir.  

Genellikle göç süreçlerinde gözlemlendiği gibi 30 Ekim 1961 tarihinde Bonn'da Almanya ile 

Türkiye arasında yapılan iş gücü anlaşmasıyla Türkiye'den Almanya'ya başlayan ve temel 

nedeni ekonomik olan göçün de öncesinde göç eden ve göç alan tarafların tahmin 

edemedikleri birçok sosyo- kültürel sonucu ortaya çıkmıştır.  

"Misafir işçilik" ile başlayan süreç; aile birleşimleri ve yeni göçlerin eklenmesi ile geçici 

olmaktan çıkmış geride kalan 57 yıllık uzun süreçle dördüncü kuşağa ulaşan geçmişe sahip 

bir toplum olmaya evirilmiştir. Bu toplum ve yetiştirdiği yeni kuşaklar için kimlik ve tanınma 

sorunları en temel sorunlar arasındadır. 

Almanya Türk toplumu üzerinde yapılan hemen hemen bütün çalışmalarda bu toplum 

üyelerinin kendilerini tanımlarlarken referans noktalarının Türklük ve Müslümanlık olması, 

hatta çoğunluk toplumunda kültürel kimliklerini korumak adına göç etmeyen akrabalarına 

nazaran Müslümanlığa ve Türklüğe daha fazla vurgu yapmaları bilinen bir olgudur (Unat, 

2002:15; Günay, 2003:59). Ancak söz konusu olgunun toplumsal değişme ve asimilasyon 

bağlamında yeni kuşaklar için nasıl bir görünüm arz ettiği araştırılmaya değer önemli bir 

husustur.  

Türk ve Müslüman kimlik tanımlamalarının Avrupa kültür ve medeniyeti için "öteki" oluşu 

(Caldwell, 2011; Kalın, 2018), göçmenlerin ve göç kökenlilerin özellikle 21. yüzyılın 

başlarından itibaren yaşanan terör olayları da gerekçe gösterilerek güvenlik meselesi 

(Kaya&Kentel, 2005:15) olarak değerlendirilmesi, işsizlik, eğitim sorunları gibi yaşanan 

toplumsal sorunlarda sorumlu tutulmaları diasporadaki yeni kuşakların kimlik algılarını ve 

aidiyet bilinçlerini etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel problemi "Birçok kültürün 

yan yana etkileşimde bulunduğu çokkültürlü ortamda kültürel bilinçleri şekillenen üçüncü 
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kuşak gençler nasıl bir kimlik algısına sahiptirler ve bu algının din ile ilişkisi ne şekilde 

belirlenmektedir?" şeklindedir. Çalışmada ayrıca şu soruların cevapları aranmaktadır: 

Üçüncü kuşak Türkler dinsel, düşünsel ve ulusal kategorilerde kendilerini nasıl 

tanımlamaktadırlar?, Üçüncü kuşak Türk gençlerinin aidiyet bilinçleri, kimlik algıları ile dini 

anlayış ve tutumları arasında ne tür ilişkiler söz konusu olmaktadır? 

Diasporadaki yeni kuşakların çokkültürlü bir ortamda asimile olmadan kültürel kimlikleriyle 

var olabilmelerinde dinin kültürel değerleri üretici ve koruyucu işlevi (Günay, 2012:415) 

yadsınamaz. Bu gerçeğin yansımalarını ilk kuşakların çoğunluğu dini öncelikli dernekleşme 

etkinliklerinde de günümüzde de gözlemlemek mümkündür (Adıgüzel, 2004). Sekülerleşme 

eğiliminin yoğun olarak yaşandığı, çokkültürlü, çok dinli ve etnili bir toplumda yetişen yeni 

kuşaklar kimlik krizi, köken ülkenin kültürel değerlerine yabancılaşma gibi sorunlarla 

yüzleşmektedirler. Bu sorunlar karşısında ailelerin de genel isteği doğrultusunda kültürel 

kimliğini, geleneksel dindarlık değerlerini koruma eğilimi gösterenlerin yanında seküler ve 

liberal eğilimlere yönelenler ya da evrensel değerlerle yüzleşme sonucunda dini ve kültürel 

değerlerini bulundukları ortamda yeniden üretme tecrübesi yaşayanlar bulunmaktadır. 

Diasporada yaşam süreci uzadıkça yeni nesillerin aidiyet bilinçlerindeki, kimlik algılarındaki, 

dine ve Türkiye'ye bakışlarındaki dönüşümün bilimsel olarak tespit edilmesi sosyolojik, politik 

ve pedagojik birçok sorunun anlaşılmasında olumlu rol oynamaktadır. Postmodern dönemde 

küreselleşen dünyada kültürlerin ve değerlerin kuşaklararası farklılaşmasının Almanya'nın bir 

şehri örneğinde araştırılması ülkemizdeki yeni kuşakları doğru anlama bağlamında da önem 

arz etmektedir. 

Yöntem 

Çalışmanın odak noktası üçüncü kuşağın kimlik algısı ve uzman, ebeveyn, gözlemci gibi 

diğer aktörlerin bu konudaki görüşleridir. Öncelikle çalışmanın kavramsal ve teorik çerçevesi 

oturtulmuş, bu çerçeve ile temellendirilen uygulamaların analizleri yapılmış ve teoriler 

ışığında bulguların yorumlanması gerçekleştirilmiştir. Uygulama kısmında çalışmanın nicel 

veri kaynakları; dedesi ve/ veya büyükannesi Almanya'ya göçmüş, anne ve babasından en 

az biri Almanya'da yetişmiş, kendisi de Almanya'da doğmuş ve yaşamakta olan üçüncü 

kuşak Türk gençleri ile sınırlandırılmıştır. Nitel analiz uygulamaları ise üçüncü kuşak ile 

etkileşim halindeki diğer aktörlerle sınırlandırılmıştır.   

Anket formu ile istatistiksel analizler kullanılarak davranış, tutum ve algı ölçülmektedir. Bu 

analizde model olarak tekil ve ilişkisel tarama modeli kullanılmaktadır. Araştırma konusu 

olay, birey, grup, birim veya duruma ait değişkenler tek tek betimlenmiş ve konuyla ilgili 

tutum, algı, beklenti, bilgi düzeyi belirlenmiştir. Böylelikle hem ‘an’lık durum saptamaları hem 
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de zamansal değişimler belirlenmeye çalışılmıştır. İlişkisel model ile de çok sayıda değişken 

arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 

Üçüncü kuşaktan bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamlarına ve çeşitli sosyo-kültürel 

etkinliklere katılımcı gözlemci sıfatıyla dâhil olunarak gözlemler yapılmış, elde edilen verilerle 

anket ve mülakat verileri bütünleştirilip betimsel ve analitik olarak incelenmiştir. 

Araştırmanın ana hipotezi, "Çokkültürlü/ diasporik ortamda kültürel bilinçleri şekillenen 

üçüncü kuşak gençler, Almanya ile "nostaljik anayurt" Türkiye arasında düşünsel/kültürel 

gelgitlerle birçok kültürün yan yana etkileşimde bulunduğu diasporik yaşam ortamında çok-

katmanlı bir kimlik algısına sahiptir ve bu algının din ile ilişkisi çoklu nedensellik ile 

belirlenmektedir. Bu kimlik algısı kendisini, kişinin farklı zamanlara, mekânlara ve 

muhataplara göre değişen tavır alışlarıyla ve aidiyet bağlarıyla görünür kılmaktadır." 

şeklindedir. 

Yukarıdaki ana hipotez çerçevesinde geliştirilmiş olan alt hipotezler şu şekildedir: Üçüncü 

kuşak gençler çoklu kimliksel aidiyetlere sahiptir. Üçüncü kuşak gençlerin dindar olanlarının 

tamamına yakını kendilerini Türk kimliğine yakın görmektedir. Üçüncü kuşak gençlerin büyük 

bir kısmı kendilerini Türkiye'ye ait hissetmektedir. Üçüncü kuşak gençlerin çoğunluğu 

kendilerini Müslüman ve/veya Müslüman Türk olarak tanımlamaktadır. Kendini Müslüman 

olarak niteleyen gençlerin çoğunluğu Alman kimliğine uzaktır.  

Bulgular 

1. Kimlik ve Din 

Dil, ırk, tarih, kültür ve coğrafya gibi kimliği oluşturan ortak aidiyetler içinde din; insanı en 

derinden kuşatan, ona ahlak düzeni sunarak kılavuzluk eden, onun kişiliğine yön veren, 

kültürünü şekillendiren en önemli aidiyet bağıdır.  

Toplumdan bağımsız olarak geliştiği düşünülen bireysel kimlik dahi aile kimliği olmadan 

şekillenmez. Dolayısıyla şahsî kimlik, grup kimliği, sosyal kimlik, millî kimlik ve kültürel kimlik 

gibi bütün kimlik çeşitleri; topluma ve onun kültürüne göre tanımlanmaktadır. Toplumun ve 

kültürün temel yapı taşlarından biri de din olduğundan dinden bağımsız kimlik tanımlamaları 

eksik kalacaktır. 

Toplumsal hayatta salt dini işlevlerinin ötesinde önemli tamamlayıcı toplumsal fonksiyonlara 

sahip olan din; kişisel ve toplumsal kimlik belirlenmesinde (Günay, 2012: 417-418), özellikle 

de göç kaynaklı sorunların ve kültürel farklılıkların yaşandığı toplumlardaki kimlik sorunlarının 

çözümünde önemli işlevlere sahiptir.  

Din ve kimlik arasında müzakere ve inşa süreci şeklinde gelişen bir ilişki söz konusudur. Her 

iki olgu da "tanı(n)ma”, “anlam(landırma)” ve  “aidiyet” olarak sıralanabilecek bireysel ve 
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sosyal ortak işlevlere sahiptir. Bu kesişme, aynı zamanda din-kimlik ilişkisinin koordinatlarını 

belirler. Böylece bazı kimlik teorilerince göz ardı ediliyor olsa da din, bireysel ve sosyal kimlik 

inşa sürecinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkmaktadır (Özbolat& Kartopu, 2016: 3-38). 

Kimlik terimi, bir taraftan ‘ego’ (ben) ve aynı zamanda kolektif ‘aidiyet duygusu’  ile doğrudan 

referanslı olduğundan ve bünyesindeki süreklilik özelliğinden ‘kaos’a karşı düzen ve istikrarı 

ifade ederken, diğer taraftan dinamik bir şekilde toplumsal değişme olgu ve süreçleri ile 

ilişkilidir.  

Her ne kadar sekülerizasyon sonucunda dinin toplum hayatı ve kültüründe etkilerinin azaldığı 

düşünülse de onun kimlik belirleme fonksiyonu; modern sanayi kültürünün aşırı ayrımlaşma, 

uzmanlaşma ve ferdiyetçilik eğilimleri çerçevesinde kişilikleri ve kimlikleri parçalayıcı ve 

dağıtıcı yönelimleri karşısında varlığını ve etkilerini sürdürmektedir.  

Din ve kimlik konusuna yoğunlaşan Hans Mol dini, kimliği kutsallaştıran bir faktör özelliği ile 

ele almaktadır. Bu da temelde farklılaşma/bütünleşme arasındaki diyalektik ilişkiye göre 

ortaya koyulmuş bir yaklaşımdır. Kimlik, bu diyalektik ilişkide bütünleşme ile ilgili bir kavram 

olup kutsallaşma ile gerçeklik kazanmaktadır. Kutsallaştırma; bir anlam ve tanımlama sistemi 

olan kimliği oluşturan, koruyan ve gerektiğinde de onun değişimini meşrulaştıran bir süreçtir 

(Taştan, 1996:14). 

Din, çağdaş işlevselci ve yapısal-işlevselci sosyologların da belirttiği gibi anlam verme işlevi, 

kimlik kazandırma işlevi, yapısal işlevler ve kültürel işlevler olmak üzere dört temel işleve 

sahiptir. Kimlik ve din bağlamında dinin, kimlik ve aidiyet duygusu kazandırma işlevi ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle, bulunduğu çevreden uzak, yeni bir çevre ya da ülkeye göç eden 

insanlar için din, bir kimlik kaynağı olarak çok önemli bir işleve sahiptir (Çoşkun, 2003:15-16). 

Bir dine bağlı olmak; bireylere kim ve ne olduklarının bilgisini verdiği kadar nereden gelip 

nereye gittiklerinin bilincini de kazandırabildiği için diasporik süreçlerde bireylerin yaşadıkları 

kimlik sorunlarının çözümünde dinin etkin rol oynaması söz konusudur. Hızla değişen, 

üyelerinin yer değiştirme imkanlarının çok olduğu bir toplumda bir yerlere ait olma hissi, 

psikolojik önemli bir ihtiyaçtır. Din, kimliğin oluşumunda önemli bir yere sahip olduğu gibi, 

korunmasında da önemli bir yere sahiptir.   

2. Üçüncü Kuşak ve Din  

Almanya'daki Türk diasporasının kuşaklarının adlandırılması konusunda farklı eğilimler olsa 

da genel olarak altmışlı yıllar ile yetmişli yılların ilk yarısında iş gücü anlaşmaları 

çerçevesinde Almanya'ya göç edenlerin ilk, onların çocuklarının ikinci, torunlarının ise 

üçüncü kuşak olarak nitelenmesi kabul görmüş ve yaygınlık kazanmıştır (Turan, 1997:8). 

2014 verilerine göre yaklaşık 81 milyonluk nüfusa sahip Almanya'da Türkiye kökenli nüfus 

2,8 milyondur. Bu nüfusun 486 bini 15-25 yaş arasındadır.  
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Gençlerin kimlik algılarında dinsel aidiyetin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Dini 

bilgi ve pratiklerde önceki kuşaklara nazaran azalmalar olduğu söylenebilecekse de 2000'li 

yılların başları itibariyle Türkiye merkezli muhafazakâr kimlik söylemlerinin gençlerin 

kendilerini tanımlamada etkili olduğu gözlemlenebilmektedir.  Essen kentindeki üçüncü kuşak 

gençlerin sorunlarına ilişkin 447 katılımcıyla 2002 yılında yapılan alan araştırmasında 

gençlerin 70 problem cümlesine ilişkin görüşleri istenmiş, gençlerin yüzde 59,2'si, "Kuran'ı 

anlamak istiyorum." cümlesini tercih etmişlerdir (Kulaksızoğlu, 2008:9). 

Üçüncü kuşak üzerinde 2004 yılında yapılan bir alan araştırmasına göre, gençlerin kimlik 

tanımlarında en baskın faktör, yüzde 84,5 ile Türklük olurken, bunu yüzde 51,5 ile dinî kimlik 

vurgusu olan Müslümanlık ve 10,8 ile Avrupalılık izlemektedir. Ankete katılanların yüzde 

41,9’u Almanya’da kim olduğu sorulduğunda, ilk olarak kendisini “Türk” olarak tanımlarken, 

yüzde 33,3’ü “Müslüman Türk”, yüzde 8,9’u “Avrupalı Müslüman Türk” olarak tanımlamıştır 

(Adıgüzel, 2004:170). 

Yeni kuşaklar aracılığıyla farklı İslam anlayışları üretilse de diasporada dine olan eğilim, 

orada doğmuş ve yetişen ikinci ve hatta üçüncü kuşakta da belirgin görünmektedir. Bu 

kuşaklar bir taraftan kendi içine kapanık, sıkı muhafazakârdır. Diğer taraftan liberal bir 

değişimi de temsil etmektedirler. Özetle başta ilk nesilde olmak üzere göçmenlerde gözlenen 

geleneksel ve muhafazakâr halk dindarlığına olan güçlü eğilime, değişime daha açık ancak 

bir yönüyle militan öteki yönüyle de seküler bir yönelim eklenmiş görünmektedir (Günay, 

2003:58). 

Üçüncü kuşak, bocalama içerisine girmişse de eğitimle ve yeni çevredeki deneyimlerle 

evrensel değerlere daha uyumlu hale gelmeye başlamıştır. Zaten modern seküler şartlar 

geleneksel formları, algı ve davranış şekillerini değiştirmekte, melezleştirmekte, yeni bir İslam 

anlayışı ve kültürüne ortam hazırlamaktadır (Günay, 2003:61-63) . 

Almanya'nın din ve politika konusunda önemli bir araştırma kurumu olan Münster Westfalya 

Wilhem Üniversitesi, Exzellenzcluster Din ve Politika Araştırma Merkezi'nin 2016 yılının 

başında yapmış olduğu "Almanya'daki Türk Kökenlilerin Bakış Açılarına Göre Entegrasyon 

ve Din" konulu araştırmasının çalışmamızla ilgili sonuçlarından bahsetmekte yarar vardır. 

İkinci ve üçüncü kuşağı aynı grupta değerlendirerek birinci kuşakla karşılaştıran araştırmaya 

göre, yeni kuşaklar, daha güçlü entegre olmuş ve aynı zamanda kendi kültürlerini koruma 

bağlamında açıkça daha fazla özgüvene sahip durumdadır. Dindarlık boyutları açısından ise, 

ilk kuşakta geleneksel ritüeller ön plandayken; yeni kuşaklar dini, kimlik unsuru olarak 

vurgulamaktalar. Birinci kuşakta kişisel ibadet oranı yüzde 55 iken, yeni kuşaklarda bu oran 

sadece yüzde 35'i göstermekte; ancak dini pratikteki bu uygulama farkına rağmen yeni 

kuşaklar, kendilerini ilk kuşağa göre daha dindar olarak betimlemektedirler (yüzde 72'ye 
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karşın yüzde 62). "Benim için dinimin kurallarına uymak egemenliği altında yaşadığım 

devletin yasalarına uymaktan daha önemlidir.", "Müslümanlar Muhammed Peygamberin 

zamanındaki toplum düzenini kurmaya çalışmalıdır.", "Gerçek tek bir din vardır.", 

"Günümüzün sorunlarını çözmeye yetkin olan tek din İslam'dır." şeklindeki yargı cümleleri 

hakkındaki görüşlere göre tespit edilmeye çalışılan dini köktencilik açısından ilk kuşak 

sonrakilere nazaran daha dini köktenci görünmektedir (yüzde 18'e karşın yüzde 9). Ayrıca ilk 

kuşak kadınların yüzde 41'i başörtüsü takarken, yeni kuşaklarda bu oran yüzde 21'i 

göstermektedir (Exzellenzcluster). 

3. Üçüncü Kuşağın Kimlik Algısı 

Göçmenler gittikleri ülkelere bagajlarında birçok kültürel özellikle gitmiş, yeni kuşaklarla 

birlikte bu özellikleri yer yer korumuş, bazılarını revize etmiş, kimilerini de yeniden inşa etme 

sürecini yaşamış / yaşamaktadırlar.  

Üçüncü kuşağın kendisini sağlıklı bir şekilde tanımlamasının önünde bir engel olarak da 

anlaşılabilecek bir husus; onların kendilerini tanımlamalarından önce çoğunluk toplumu 

tarafından nasıl tanımlandıkları sorunudur. Türk ve İslam kültürünü temsil noktasında ve 

Türkçeye hâkimiyet açsından çeşitli nedenlerle zafiyet gösteren bir kuşak her ne kadar 

Almancayı Türkçeden daha iyi konuşuyor, Almanya'da doğmuş bütün eğitimini burada 

almış/alıyor olsa da çeşitli durumlarda dışlanmakta, kendisine sürekli "sen Türk'sün" 

hatırlatması yapılır şekilde yaklaşılmaktadır. Bu durum gençlerin protest kimlikler edinmesine 

sebep olabilmektedir. Zira birey ne ile ötekileştiriliyorsa, dışlanıyorsa kendini o tanımlamayla 

ifade etmektedir. Kimlik edinim aşamasında tüm ayrımcılıklara/ olumsuzluklara karşı kültürel 

ve dini kimlik sığınak özelliği göstermektedir. 

Ardına farklı nitelikler eklenebilse de yeni kuşaklar için temel bir tanımlama "Almanyalı" 

oluştur. Gençlerin Almanya'ya karşı belirgin bir aidiyet duyguları bulunmaktadır ve çoğunlukla 

gönül rahatlığı ile "biz buralıyız" demektedirler. Ancak aidiyet meselesi göçün ilk 

dönemlerinden itibaren yaşanan sosyal ve politik gelişmelerden etkilenmektedir. Irkçı 

saldırıların ve ayrımcılıkların arttığı dönemlerde bu duygu zayıflarken mesela önceki 

cumhurbaşkanlarından Wullf'un sağ siyasetçilerin aksine açıkça İslam'ın Almanya'nın bir 

parçası olduğunu söylemesi gibi göç kökenlileri ve İslam'ı kucaklayıcı yaklaşımlar aidiyet 

duygusunu pekiştirmektedir.  

Üçüncü kuşak gençler "Migrationshintergrund (göç kökenli)" şeklinde tanımlanmaktan 

hoşlanmamaktadır. "Burada doğdum, tamı tamına buralıyım, neden farklı tanımlanıyorum?" 

sorusunu sesli olarak sormaktadırlar. Alman devletinin vatandaşlık politikasında güttüğü 

strateji yeni kuşakların Almanya'ya aidiyetlerini artırmıştır, denebilir. Gençler Alman 

vatandaşlığını tanımlama aracı olarak kullanmaktadır. Dışarıdan etkiler azaldıkça Türk ve 
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Müslüman tanımlamaları dışında farklı tanımlamalar geliştirilmektedir. Mesela dini 

değerlerden bağımsız yaşam stilleri de yeni kuşaklar için tanımlama aracı olabilmektedir. 

Ancak Almanya'da İslam -olumlu ya da olumsuz- bir şekilde gündemi meşgul etmektedir. 

Üçüncü kuşak gençler kendilerini Türk, Müslüman Türk, Almanyalı Müslüman, Alevi, Kürt... 

gibi çoklu kimliklerle tanımlamaktadır. Aile, etnik durum, vatandaşlık durumu ve dine bakış; 

kimliği doğrudan belirlemektedir. Bu tanımlamalarda Türkiyeli olmak oldukça zayıftır ya da 

gittikçe zayıflamaktadır, denilebilir. Oldukça pratik biçimde gençler "Ben Kölnlüyüm." 

demektedirler. "Türk müsün?", sorusuna "Türk kökenli Alman" şeklinde cevap 

verebilmektedirler.  

Üçüncü kuşağın kendisini nasıl tanımladığı konusunda yukarıda sıralananları süreç içinde 

gelişimi ve farklı açılardan değerlendirmek bağlamında üçüncü kuşaktan hukukçu Abdulgani 

Bey, şu hususları dile getirmektedir: 

Üçüncü kuşak başlangıçta kendini pasaport almış anlamında Alman olarak 

tanımlıyordu. Ancak kronolojik olarak 11 Eylül olayları ile birlikte Batı'da başlayan 

İslam karşıtlığı ve arkasından gelen 2005'te çifte vatandaşlık statüsündekilerin 

Alman vatandaşlıklarının geri alınması olaylarıyla birlikte kendilerini Alman olarak 

tanımlayanlar da "Alman" olamadıklarını fark ettiler. Ve gerçekte Türk olduklarını, 

kolaylıkla kabul görmeyeceklerini anlamış oldular. Bu tarihlerden ve yaşananlardan 

sonra kendilerini en fazla Deutsch-Türk olarak tanımladılar. Değil üçüncü kuşak, 

onların çocukları (msl. benimkiler) okullardaki sınıf listelerinde Alman vatandaşı 

olmalarına rağmen isimlerinin yanında n.d.H. (nicht deutsche Herkunf) yazılan 

çocuklardır. Türk kökenli politikacıların profili bu bağlamda dikkat çekicidir. Bu 

politikacılar partilerinde taban oluşturamamış, bulamamış kimselerdir.(Bunda 

Türklerin siyasal katılımı da etkili olabilir.) Ancak bir şekilde ulaştıkları pozisyonlara 

gelebilmek için kültürel kimliklerinden uzak olduklarını, özellikle din bağlamında, 

vurgular durumda görünmektedirler. Yine aynı şekilde uyumdan sorumlu bakanlar 

da "aman yabancılara yararlı iş yaparız" tedirginliğinde görev yapmaktadırlar. Hatta 

buradaki kuruluşlar Almanlardan bu işlere bakacak politikacıları tercih eder 

durumdadırlar. (16. Mülakat)  

Üçüncü kuşağın kendisini tanımlamasında Türk-Alman'dan Alman'a doğru bir süreç 

yaşandığından söz edilebilir ki bu durum melezlik olgusunu hatırlatmaktadır. Gençlerin 

kendilerini tanımlarken ne tam anlamıyla Alman kimliğini, ne de Türk kimliğini özümsemiş 

olma durumuna paralel bir melez (hibrit) kimlik oluşumu söz konusudur. Onların mesela bu 

aşamada duygusal bir bağlılıkları olmasına rağmen Türkiye'ye tam olarak uyum sağlamaları 

mümkün değildir ve birçok olumsuzluk yaşamalarına rağmen Almanya'ya güçlü bir aidiyetleri 

vardır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu durum onların Almanya'da kabullenilmiş olma 

duygusunu tam anlamıyla yaşamalarına imkân vermemektedir.  



9 

 

Yapılan mülakatlarda görüşülen birçok kimsenin gençlerin kendilerini nasıl tanımladığı 

konusunda "Bunu tam olarak onlar da bilmiyorlar." şeklinde ya da buna benzer ifadelerle 

üçüncü kuşağın kendilerini tanımlama konusunda belli bir yeterliliğe sahip olmadıklarını ima 

eden cevapları dikkat çekicidir. Bu şekilde bir imayı arada kalma sorunun ağırlığını 

kaldıramayan ve nitelikli bir eğitimden mahrum kalan kimselerin söz konusu sorunları mesele 

edinmemelerin sonucu olarak ortaya çıkan yetersizlik olarak yorumlamak mümkündür. 

Yeni kuşakların kimlik algısında Alman devletinin şekillendirdiği eğitim sisteminin etkisi 

yadsınamaz. Bu etkiyi belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda 

görüştüğümüz kimselere "Alman eğitimi Türk öğrencilere nasıl bir kimlik algısı benimsetiyor?" 

sorusunu yönelttik. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların genel olarak şu 

hususları vurguladığı görülmektedir: Okullarda Alman kimliği ve hâkim kültür benimsetilmek 

istenmekte; hâkim kültür benimsenmediği takdirde azınlıkların şansının olmayacağı algısı 

oluşturulmakta; Avrupa merkezci bir yaklaşımla Avrupa değerlerinin üstün değerler olduğu 

hissettirilmekte; sınırsız özgüven ve bireyselliğin baskın olduğu özgürlükçü bir yaşam tarzı 

benimsetilmektedir. Bu eğitim sürecinde gençler, "Sen ne yaparsan yap bir yabancısın.""Sen 

ikinci sınıf vatandaşsın. Bir şey bilmiyorsun. Ötekisin." şeklinde ifade edilebilecek bir 

yaklaşımla karşı karşıya olduklarından sürekli "kendilerini ispat etme, kabul görme" çabasına 

girişmektedirler. Açıktır ki böyle bir denklemde sağlıklı bir kimlik algısına sahip olmak oldukça 

güçtür. 

Günümüz toplumlarında sosyal yapılardan çok sosyal ağların ön plana çıktığı, bireylerin 

kendilerini sosyal hayatta aidiyet bağları ile konumlandırdıkları gerçeğinden yola çıkılarak 

üçüncü kuşağın kimlik algısı konusunda diasporadaki çok katmanlı görünüm vurgulanabilir 

Göçmenler ve göç kökenli kuşaklar, birden çok "ev" arasında "yabancı" ve yerli oluşun çeşitli 

tecrübelerini yaşamaktadırlar. Diasporada kimlikler çoklu aidiyet bağları ile beslenmektedir. 

Konuyla ilgili diğer çalışmalarda olduğu gibi bizim çalışmamızda da üçüncü kuşağın 

kendisini; dini, siyasi ve ulusal olarak çok yönlü aidiyetlerle tanımladığı görülmektedir. 

4. Üçüncü Kuşağın Dinsel Kimlik Algısı 

Batı Avrupa‘da "Avrupa Kalesi"nin güvenliği için tehlike olarak görülen İslam, üçüncü kuşağın 

kimliğinin vazgeçilmez bir aidiyetini teşkil eder görünmektedir. Her ne kadar kuşaklar arası 

karşılaşmalar yapıldığında yeni kuşaklar için İslam ve dindarlığın anlamlandırılmasında 

farklılaşmalar oluşsa da üçüncü kuşağın kendisini Müslüman olarak tanımlamasını; işsizlik, 

ırkçılık, dışlanma, yabancı düşmanlığı ve kimi zaman asimilasyon gibi sorun ve tehditlere 

karşı salt bir savunma biçimi olarak değerlendirmek eksik bir okuma olacaktır. Yeni 

kuşakların dinsel aidiyetlerini salt tepkisel belirlenimle açıklamak onların kökene ait kültürel 
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değerlerle yetişmesi için gayret eden ailelerin ve diaspora Türklerine ait STK'lerin din 

eğitimine ilişkin görece çabalarını yok saymak anlamına gelecektir. 

Tablo 11: Dinsel Aidiyet 

 N % 

Dinsel aidiyetiniz 

açısından hangisi 

sizi tanımlar? 

Müslüman 123 42,7 

Sünni Müslüman 125 43,4 

Alevi 29 10,1 

Alevi Müslüman 3 1,0 

Deist 2 ,7 

Ateist 1 ,3 

Hıristiyan 0 0 

Yahudi 0 0 

Yanıtsız 5 1,7 

Toplam 288 100,0 

 

Tabloda katılımcıların dinsel aidiyet açısından kendilerini nasıl tanımladıkları görülmektedir. 

Buna göre katılımcıların % 42,7'si kendilerini Müslüman, % 43,4' ü Sünni Müslüman, %10,1'i 

Alevi, %1'i Alevi Müslüman, % 0,7'si deist ve % 0,3 de ateist olarak tanımlamaktadır. 

Katılımcılardan hiçbiri Hıristiyan ve Yahudi seçeneklerini işaretlememiştir. Bu tabloda dikkat 

çekici hususlardan biri % 43,4'lük bir çoğunluğun kendilerini tanımlamada yalnızca Müslüman 

ifadesini yeterli görmeyerek Sünni Müslüman ifadesini tercih etmeleridir. Yine katılımcılardan 

3 kişi kendilerini Alevi Müslüman olarak tanımlarken 29 katılımcı, yalnızca Alevi 

tanımlamasını tercih etmiştir. Kendi tanımlamalarına göre dinsel aidiyetler gruplandırıldığında 

içince Müslüman tanımlaması olan grubun oranı %87,1'dir. Üçüncü kuşak; kökenlerinden 

gelen din bağlarını, resmi ve sivil örgütlenmelerin eğitim etkinlikleri, medyanın katkıları, aile 

ve yakınlarının uygulamaları ve kendi varoluşsal arayışları ile canlı tutmaktadır. Üçüncü 

kuşağın dinsel aidiyetine ilişkin tablodakine paralel dağılımı başka alan araştırmalarında da 

görmek mümkündür. Hepsinden çıkarılabilecek ortak sonuçlardan biri diaspora Türkleri 

Avrupa ülkelerinde kendilerini dini bağlarla tanımlamaktadır (Kaya & Kentel, 2005:133; 

Yazgan, 2010:152) 

Almanya Türklerinin dinsel aidiyetlerini, dini cemaatleşmeler üzerinden gözlemlediğimizde 

Türkiye'deki resmi gayri resmi dini yapılanmaların izdüşümü sayılabilecek kuruluşlardan 

çeşitli cemaat ve tarikatların yansımalarına kadar irili ufaklı birçok oluşumla 

karşılaşılmaktadır. Bunların diasporadaki Müslüman Türklerin ne kadarını temsil ettiği 

süregelen bir tartışma konusu olmakla birlikte kimliğin korunmasında ve yeniden 

üretilmesinde etkili oldukları yadsınamaz. Alman İslam Konferansı'nın talebi üzerine yapılan 
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Almanya'da Cemaat Yaşamı başlıklı araştırmaya göre DİTİB, Islamrat, VIKZ, ZMD ve AABF 

adlı çatı kuruluşlarından birinin kendilerini tam olarak temsil ettiğini düşünenlerin oranı %23, 

kısmen temsil ettiğini düşünenlerin oranı ise % 19'dur (Halm v.d.,2012:39). 

"Sorulunca söylenen kimlikler" bağlamında üçüncü kuşağın kendisini % 90'a yakın bir oranla 

Müslüman olarak tanımlaması konusunda mülakat gerçekleştirdiğimiz kimselerin farklı 

yaklaşımları olduğu söylenebilir. "Üçüncü kuşağın kimliğinde İslamiyet'in yeri 

neresidir?","Üçüncü kuşağın dini yönelimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?(mistik, radikal, 

kültürel, yüzeysel, geleneksel...)" sorularına verilen cevaplar analiz edildiğinde bütün 

boyutlarıyla kişinin hayatını kuşatan bir dindarlıktan ziyade gündelik hayatta 

gözlemlenemeyen kültürel bir Müslümanlığın ön planda olduğu söylenebilir. Evet, üçüncü 

kuşak gençler inanç ve kültür yönünden İslam'a aidiyet hissetmektedir ancak bilgi ve pratik 

yönünden zayıf durumdadırlar. Dinin bireylerin tüm sorun ve sıkıntılarında sığınak olma 

özelliği üçüncü kuşağın yaşamında da gözlemlenebilir. Ancak sağlıklı gelişemeyen din 

anlayışları, katı selefi eğilimlerin üçüncü kuşak gençler arasında da görülebilmesine sebep 

olmaktadır.  

Ramazan ayında iftar programları, dini bayram kutlamaları gibi öğeleriyle geleneksel, kültürel 

bir Müslümanlık anlayışı yanında çeşitli etkenlerle liberal eğilimler de diaspora kuşaklarının 

gündemine girmektedir. Bütün bu farklı eğilimlerde gençlerin ailelerinin ve onların bağlı 

bulundukları dini cemaatlerin yaklaşımları oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca yeni 

kuşakların kimliğinde İslamiyet'in yeri kısmen Alman devletinin anayasal din özgürlüklerinin 

ne kadarını Müslüman azınlıkların yaşamasına izin vereceğine de bağlıdır. Müslümanların 

yönettiği STK'lerin anayasal dini cemaat olarak tanınmamaları birçok durumda karmaşa 

oluşturmakta, Müslümanlar kamusal olarak temsil sorunu yaşamaktadırlar. Bu durumda 

oluşan boşluktan yararlanmaya çalışan aşırı eğilimliler internet üzerinden Vehabilik/ Selefilik 

propagandası yapmaktadırlar. Gençlerin duygularına hitap eden bu söylemlere üçüncü 

kuşaktan Türk gençleri de rağbet edebilmektedir.  

Tablo 2:  Dinsel Aidiyet- Alman Kimliği İlişkisi 

A
lm

a
n
 K

im
liğ

i 

Dinsel Aidiyet 

 Müslüman Diğerleri Toplam 

Yakın 

Sayı 113 28 141 

Satır 80,1% 19,9% 100,0% 

Sütun 46,5% 93,3% 51,6% 

Uzak 

Sayı 130 2 132 

Satır 98,5% 1,5% 100,0% 

Sütun 53,5% 6,7% 48,4% 
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Toplam 

Sayı 243 30 273 

Satır 89,0% 11,0% 100,0% 

Sütun 100,0% 100,0% 100,0% 

X2 =23,451   sd=1   p=,008       

Dinsel aidiyet ve Alman kimliğine mesafe arasındaki çapraz tablo incelendiğinde istatiksel 

olarak anlamlı bir ilişki görülmektedir (p<,05). Tabloya göre kendilerini Müslüman olarak 

tanımlayanların  %46,5'i kendilerini Alman kimliğine yakın hissetmektedirler. Ancak bu 

orandan daha fazlası (%53,5) kendilerini Alman kimliğine uzak hissetmektedir. Diğerleri 

sütununda bulunanların (toplam katılımcıların %12,9'u) %93,3'ü ise kendilerini Alman 

kimliğine yakın hissetmektedirler. 

Tablo 3: Dinsel Aidiyet- Türk Kimliği İlişkisi 

T
ü
rk

 K
im

liğ
i 

Dinsel Aidiyet 

 Müslüman Diğerleri Toplam 

Yakın 

Sayı 244 23 267 

Satır 91,4% 8,6% 100,0% 

Sütun 98,4% 76,7% 96,0% 

Uzak 

Sayı 4 7 11 

Satır 36,4% 63,6% 100,0% 

Sütun 1,6% 23,3% 4,0% 

Toplam 

Sayı 248 30 278 

Satır 89,2% 10,8% 100,0% 

Sütun 100,0% 100,0% 100,0% 

X2 =33,224   sd=1   p=,000       

Yukarıdaki tabloda dinsel aidiyet tanımlamaları ile Türk kimliğine mesafe arasındaki ilişki 

görülmektedir. İstatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p=, 000) bu iki değişken 

arasındaki ilişkiyi incelediğimizde kendilerini Müslüman olarak tanımlayanların tamamına 

yakını (%98,4) kendilerini Türk kimliğine yakın hissetmektedirler. Dinsel aidiyet olarak kendi 

tanımlamalarında Müslüman ifadesine yer vermeyen diğerlerinden kendilerini Türk kimliğine 

yakın hissedenlerin oranı ise %76,7'dir.  

Dinsel aidiyet ile ulusal kimlik arasında sıkı bir ilişkinin olduğu açıktır. Bin yılı aşkın bir 

Müslümanlık geçmişi olan Türk kimliği dinsel aidiyeti de kapsayacak bir anlam dünyasına 

sahiptir. Batıda Avrupa'nın "öteki"si olarak algılanan Türklük hemen her zaman 

Müslümanlıkla eş olarak algılanmıştır. İslamiyet, uluslar üstü evrensel söyleme sahip bir din 

olmakla birlikte Türklerin tarihinde kültürel öğelerle belirli milli renkler içerecek tarzda 
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görünürlük kazanmıştır. Yukarıdaki son iki tabloda görüldüğü gibi üçüncü kuşak Müslümanlık 

ile Türk kimliğini, Müslümanlık ile Alman kimliğine nazaran birbirine daha yakın görmektedir. 

Böylelikle "Kendini Müslüman olarak niteleyen gençlerin çoğunluğu Alman kimliğine uzaktır.", 

"Kendini Müslüman olarak niteleyen gençlerin hemen hemen tamamı Türk kimliğine 

yakındır." şeklinde düzenlediğimiz hipotezlerimiz doğrulanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma ile Almanya'daki üçüncü kuşak Türk gençlerin kimlik algıları ile din arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. Araştırmada çeşitleme modeliyle diasporik alanda kimlik olgusunu 

incelenmesi açısından betimsel, söz konusu olgunun din ile ilişki ve bağlantılarının 

irdelenmesi açısından ilişkisel araştırma yöntemi kullanılarak gençlerin aidiyet bağları, kimlik 

algıları, sosyo-kültürel ortamları, dini inanç, algı ve tutumları betimlenmiştir. Ardından kimlik 

algısı ve din ilişkisi çapraz tabloların da yardımıyla incelenmiştir. 

Diasporada kuşaklarının kimliği melezliklere imkân tanıyacak şekilde gelişmektedir. Burada 

söz konusu olan diasporik kimliğin çoğul kültürel formları besleyen evrensellik boyutu ile 

bireyin kökenleriyle bağını sağlayan geleneksel, ulusal boyutudur. Yeni kuşaklar kimliklerinde 

bu iki boyutun yatışmaz etkileşimini yaşarlar. Onlar hem içinde yaşadıkları toplumla hem de 

kökenlerinin vatanıyla iletişimlerini ihmal etmemektedirler. Modern bir fenomen olarak hem 

burada hem orada olma, birden fazla mekâna eş zamanlı olarak kendini ait hissetme, 

kökenlerinden tevarüs ettikleriyle yaşadığı mekanı kendine ait kılma üçüncü kuşağın 

kimliksel durumunu betimleyici özelliklerdir. Tek tek bireylerde ya da gruplarda bu ve benzeri 

özelliklerin dozajını belirlemek disiplinler arası çok yönlü araştırmalar yapmayı 

gerektirmektedir. Alman hükümetlerinin göç politikaları, ayrımcılık, İslamofobi gibi çeşitli 

sebeplerin itme/ çekme etkilerinden dolayı yeni kuşaklar ne kökenlerinin doğduğu yere ne de 

kendi doğdukları ve doydukları yere kayıtsız kalabilmektedirler. Ayrımcılık, önyargı, 

kökenlerin kültürüne saygı gösterilmemesi gibi durumlara maruz kalan gençler, Türk 

kimliğine daha çok yaklaşmakta, çoğunluk toplumunun kültürüyle arasına duvarlar 

örebilmektedir. Sonraki süreçte bu durum çoğunluk toplumu tarafından gettolaşma, paralel 

toplum oluşturma, entegre olmama gibi etiketlerle yaftalamaya dayanak yapılmaktadır. Bütün 

bu şartların yanında küreselleşen dünyanın getirdiği vatandaşlık anlayışının da etkisiyle 

gerek kamusal hayatta gerekse özel hayatta diğer muhtemel kombinasyonların yanında 

içinde mutlaka Türklük, Müslümanlık ve Almanlık vurgularının da bulunduğu tireli/ diasporik 

kimlikler yaşam alanı bulabilmektedir.  

Üçüncü kuşak gençlerin çoklu kimliksel aidiyetlere sahip oluşu, on üç ulusal kimlik 

tanımlaması arasından yaptıkları tercihlerinde de ortaya çıkmaktadır. Diaspora kuşakları 

açısından ulus devletlerin kanun ve antlaşmalarla belirledikleri vatandaşlık, göçmenlik ve 
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mültecilik tanımları ile çizilen sembolik sınırlar, kimlik ve aidiyet politikalarıyla belirlemeye 

çalıştıkları kültürel sınırlar zamana ve mekâna göre değişkenlikler göstermektedir. Kendilerini 

tanımlarken yalnızca Türk tanımlamasını yeterli görenler olduğu gibi, etnik kökenlerini ön 

plana çıkaranlar ve bunlarla yetinmeyip bu tanımlamaların yanına özellikle Müslüman 

vurgusunu ekleme ihtiyacı duyanlar, Avrupalılığı ekleyenler bulunmaktadır.  

Üçüncü kuşak, kendilerini "gurbetçi" olarak niteleyen, anavatana geri dönüşü uzun yıllar 

hedef olarak görmüş olan öncekilerden farklıdır. Onlar kökenlerinden gelen bazı temel norm 

ve değerleri korumanın yanı sıra, Alman kültürü ve evrensel kültürün etkileriyle kendilerine 

yeni bir kimlik oluşturmaktadırlar. Onlar "yabancı/Almancı ve Türk kökenli Alman" ikilemlerini 

aşan stratejiler bulmak durumundadırlar. Bu kuşak yalnızca kendi kültürlerine bağlı 

kalmayan, diğer kültürlere de oldukça açık, sınırlara yakın kimselerdir. Ancak bütün bu 

sayılan ve farklı bağlam ve mekânlarda görünürlük kazanan niteliklere rağmen "Üçüncü 

kuşak gençlerin büyük çoğunluğu (sorulunca söylenen kimlik olarak)kendilerini Türk kimliğine 

yakın hissetmektedir." Bununla birlikte Almanya'ya aidiyet de gençlerin kimliklerini görünür 

kılan özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve üçüncü kuşak gençler arasında 

"Almanya'ya aidiyet hissedenlerin sayısı, Almanya'yı yabancı memleket olarak görenlerden 

çoktur." Diasporik kimliğin çeşitli bileşenlerinin dozajlarının birey ve gruplara göre 

farklılaşması doğrultusunda aidiyet ve tanımlamalar da değişmektedir. Üçüncü kuşak 

gençlerden "Almanya'yı kendi memleketi olarak görenlerin çoğunluğu kendilerini Alman 

olarak hissetmektedir." 

Üçüncü kuşak gençler, diasporik ortamda farklı kültürle etkileşim içinde olan kimseler olarak 

kendilerini önceki kuşaklara nazaran daha çok Avrupalı ve Almanya'ya ait görmelerine 

rağmen başta dini inanç ve uygulamalar olmak üzere kökenlerinin değerlerine tamamen 

yabancılaşmamıştır. Bu kuşak önceki kuşaklardan çok daha fazla eğitim imkanlarını 

kullanmış, sosyal hayatın farklı alanlarında aktif roller üstlenmiş ve Alman toplumuyla 

bütünleşmiştir. Bununla birlikte üçüncü kuşak gençlerin büyük çoğunluğu dini değerleri 

benimsemekte ve bu değerleri kimliklerine referans olarak kabul etmektedirler ki "Üçüncü 

kuşak gençlerin çoğunluğu kendilerini Müslüman ve/veya Müslüman Türk olarak 

tanımlamaktadır." Öyle ki gençlerin Türkiye'ye ya da Almanya'ya aidiyet konusunda kendini 

kararsız olarak niteleyenlerinin büyük çoğunluğu da kendilerini dindar olarak görmektedir.  

Din; insanı en derinden kuşatan, ona ahlak düzeni sunarak kılavuzluk eden, onun kişiliğine 

yön veren, kültürünü şekillendiren en önemli aidiyet bağıdır ve toplumun temel yapı 

taşlarından biridir. Bu sebepten dinden bağımsız kimlik tanımlamaları eksik kalacaktır. Bu 

noktada dini kimlik ile milli kimliğin çoğu zaman iç içe bir görünüm arz edişi dikkat çekicidir. 

Alman kimliği Müslümanlığa uzak, Türk kimliği Müslümanlığa yakındır, algısı varlığını 

sürdürmektedir. Üçüncü kuşak gençler de dini ve milli değerleri birlikte algılamakta ve birlikte 
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yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda "Kendini Müslüman olarak niteleyen gençlerin çoğunluğu 

Alman kimliğine uzaktır." ve "Kendini Müslüman olarak niteleyen gençlerin hemen hemen 

tamamı Türk kimliğine yakındır." 

Yeni kuşaklar aracılığıyla farklı İslam anlayışları üretilse de diasporada dine olan eğilim, 

orada doğmuş ve yetişen yeni kuşaklarda da belirgindir. Önceki kuşaklara oranla çok daha 

önemli adaptasyon ve kimlik sorunları ile karşı karşıya kalan üçüncü kuşak, ister geleneksel 

halk dindarlığı formu altındaki sessiz çoğunluk ister İslamcı eğilimlere mensup azınlık, ister 

geleneksel dini bireysel ya da kültürel bir olgu olarak yaşayan kimseler olarak varlık 

göstersinler sonuçta modern, liberal, seküler, demokratik ve çoğulcu ortamdan etkilenerek 

çok yönlü değişmektedir. Bu değişimle birlikte "üçüncü kuşağın çoğunluğu kendilerini dindar 

olarak nitelemektedir." 

Dinin kimlik kazandırıcı ve koruyucu rolü diaspora gençliğinde de gözlemlenmektedir. 

Gençlerde dine ilişkin değerler ile kökenlere ilişkin değerler iç içedir. Dindarlık ile Türk kimliği 

birbirine yakın görülmekte iken dindarlık ile Alman kimliği arasına mesafe konmaktadır. 

"Üçüncü kuşak gençlerin dindar olanlarının çoğunluğu kendilerini Alman kimliğine uzak, 

tamamına yakını ise Türk kimliğine yakın görmektedir." 
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Birlikte Yaşamın Kavramları Olarak Entegrasyon, Çokkültürlülük ve 

Katılım: Almanya Türklerinin Bakışı 

Integration, Multiculturalism and Participation as Concepts of 

Living together: The View of Germany Turks 

 

Ahmet ASLAN1 

ÖZET 

Günümüzde Almanya’da elli beş yılı aşan göç tarihine sahip bir Türk varlığı söz konusudur. Türkiye 

kökenliler; zamanla Almanya'da kalıcılığı vurgulayan arayışlara girişmiştir. Bu arayışın en temel 

tartışmaları entegrasyon, çokkültürlülük ve kimlik kavramları üzerinden yürütülmüştür. Almanlarla 

Türkiye kökenlilerin birlikte yaşamaya dair yaklaşımları bu soruna ilişkin seçilen kavramları 

belirlemektedir. 

Çokkültürlü toplumlarda birlikte yaşama ilişkin elde edilen birikim kayıtsız kalınamayacak bir literatüre 

ulaşmıştır. Bu birikimden yararlanmak günümüz toplumlarında sosyolojik, politik ve pedagojik birçok 

sorunun anlaşılmasında olumlu rol oynayacaktır. 

Araştırmada mülakat, odak grup görüşmesi, gözlem ve dokümantasyon metotları kullanılarak, 

Almanya Türklerinin entegrasyon, çokkültürlülük ve katılım kavramalarına yaklaşımları tespit edilmiştir. 

Konuyla ilgili farklı kesimlerden ve kurumlardan kimselerle 42 mülakat ve bir grup ile odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmiştir. 

Araştırmada "Almanya, çokkültürcü bir politika izlememekte ve tartışmaya açık bir entegrasyon 

politikası yürütmektedir." ve "Almanya Türkleri, asimilasyon yerine, kültürel kimlikleriyle var olma 

eğilimindedirler ve katılım söylemini geliştirmektedirler." sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: entegrasyon, çokkültürlülük, partizipation, leitkultur, asimilasyon. 

 

ABSTRACT 

Today, there is a Turkish presence in Germany with morethanfifty-five years of immigration history. 

Turkey origin; in time, he started to look for the perseverance in Germany. The most basicdiscussions 

of this search were carriedout through the concepts of integration, multiculturalism and identity. 

approach about the coexistence of Germandescent with Turkey laysconceptsselected for this problem. 

                                                           
Bu bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tarafımızdan savunulan "Çokkültürlülük ve Entegrasyon Tartışmaları 
Bağlamında Üçüncü Kuşağın Kimlik Algısı ve Din: Köln Örneği" başlıklı doktora tezinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.  
1 Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, ahmetasl55@gmail.com  
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In multicultural societies, the accumulation of co-existence has reached a literature that cannot be 

indifferent. Takingadvantage of this accumulation will play a positive role in 

understandingmanysociological, political and pedagogical problems in today's societies. 

In the research, the approaches of the GermanTurks to the concepts of integration, multiculturalism 

and participation were determined by using interview, focusgroup interview, observation and 

documentationmethods. Focusgroupinterviews were conducted with 42 interviewees and a group of 

people from different sectors and institutions and the findings were analyzed with a holistic approach. 

"Germany does not pursue a multiculturalistpolicy and carriesout an open integrationpolicy." and "The 

Turks of Germany tend to exist with their culturalidentitiesinstead of assimilation, and theypromote the 

discourse of participation." results have been reached. 

Key words: diasporicidentity, religion, leitkultur, assimilation, belonging 

Giriş 

Kavramların doğuşu insan zihninin sorunların analizi ve çözümüne yoğunlaşmasına 

bağlanabilir. İnsanoğlu değişen şartların doğurduğu sorunlara çözüm arayışında eldeki 

kavramların yetersizliği ile yeni kavram arayışına girer. Dünün sorunlarını anlama ve çözme 

çabasında yeterli bulduğumuz kavramların bugünün sorunları karşısında yetersizliğini 

hissettiğimiz çok karşılaşılan bir durumdur. Ancak kavram geliştirme sürecinin derin felsefi, 

düşünsel çabanın bir sonucu olduğu, geliştirilen kavramların zafiyetinin o kavramın ilgililerce 

kabulünü ve o kavramın yaşam süresini etkileyeceği unutulmamalıdır.  

Modern toplumun 20. yüzyılın başlarındaki sorunları için geliştirilen kavramların, yüzyılın 

sonlarına doğru oluşan sosyolojiler için yetersiz kaldığı söylenebilir. Birlikte yaşamın 

kavramları olarak çokkültürlülük, entegrasyon ve katılım gibi kavramları analiz ederken, bu 

kavramların doğduğu sorunsal zemini irdelemek anlamlı olacaktır. 

Göç, zaman ve mekân algısının değişimi, kitle iletişim araçlarının hegemonyası, 

küreselleşme gibi olgular günümüz sosyolojisinde çokkültürlülük, entegrasyon, katılım gibi 

kavramları karşımıza çıkarmaktadır. Kültürel çeşitliliğin hakim olduğu toplumlarda barış 

içinde birlikte yaşama yapısal işlevselci bir bakışla en temel idealler arasında yer almaktadır. 

Genellikle göç süreçlerinde gözlemlendiği gibi 30 Ekim 1961 tarihinde Bonn'da Almanya ile 

Türkiye arasında yapılan iş gücü anlaşmasıyla Türkiye'den Almanya'ya başlayan ve temel 

nedeni ekonomik olan göçün de öncesinde göç eden ve göç alan tarafların tahmin 

edemedikleri birçok sosyo- kültürel sonucu ortaya çıkmıştır. Başlangıçta göç eden topluluk ve 

göç alan toplum iş gücü göçüne ekonomik sebeplerle oldukça pragmatik yaklaşmış, bu 

süreci geçici ve sınırlı olarak görmüş ancak iki toplumun bir arada yaşama süreci uzadıkça 

göçün insani ve sosyal yönünün ihmal edilmesinden kaynaklanan çeşitli sorunlar gün yüzüne 

çıkmıştır. 
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Türk ve Müslüman kimlik tanımlamalarının Avrupa kültür ve medeniyeti için "öteki" oluşu 

(Caldwell, 2011; Kalın, 2018), göçmenlerin ve göç kökenlilerin özellikle 21. yüzyılın 

başlarından itibaren yaşanan terör olayları da gerekçe gösterilerek güvenlik meselesi olarak 

değerlendirilmesi(Kaya&Kentel, 2005:15), işsizlik, eğitim sorunları gibi yaşanan toplumsal 

sorunlarda sorumlu tutulmaları göçmenlerin ve yeni kuşakların çokkültürlülük, entegrasyon 

ve katılım çevresinde geliştirilen söylemlere bakışını, bu söylemler karşısında geliştirdikleri 

strateji ve taktikleri etkilemektedir. Almanya, bir göçmen ülkesi olduğunu deklare etmesine ve 

farklı kültürleri bünyesinde barındırmasına rağmen buradaki Türkiye kökenliler nazarında 

çokkültürlülük konusunda nasıl bir tutum sergilemektedir, Almanya'nın yürüttüğü entegrasyon 

politikaları buradaki Türk diasporası tarafından nasıl algılanmakta ve yorumlanmaktadır? 

Yarım asrı aşan birlikte yaşama tecrübesinden sonra gelinen noktada Türk diasporası birlikte 

yaşama dair nasıl bir söylem geliştirmektedir? soruları çalışmamızın temel problemini işaret 

etmektedir. 

Çokkültürlülük tartışmalarında Almanya'nın konumunu tespit etmek, Almanya’nın savunduğu 

entegrasyon yaklaşımını analiz edip bu yaklaşımın Türkler nazarındaki görünümünü 

betimlemek, son dönemlerde entegrasyonun temel bir amacı ve başarıya ulaşıp 

ulaşmadığının bir göstergesi olarak gündeme getirilen katılım (partizipation) kavramının 

içeriğini ve Türkiye kökenli Almanyalıların bu konudaki bakış açışlarını belirlemek ve bütün 

bu amaçlananları zengin sonuçlara ulaşmak için yöntemsel çoğulculuk anlayışı ile analiz 

etmek, çalışmamızın amaçlarını oluşturmaktadır. 

Yöntem 

Çalışma ile ilgili literatür taranmış, problem belirlenmiştir. Problemin tümünü ortaya 

çıkarabilecek mülakat soruları hazırlanmıştır. Konunun etraflı bir analizi için nitel araştırma 

yaklaşımıyla sivil toplum temsilcisi, uzman gibi kimselerle derinlemesine mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları açık uçlu ve yarı-yapılandırılmış şekildedir. Çalışmada 

çokkültürlülük, entegrasyon ve katılım kavramları temel dinamiklerdir. Çalışmanın odak 

noktası ise Almanya Türklerinin birlikte yaşama dair geliştirilen kavram ve süreçlere bakış 

açılarıdır. 

Araştırmada mülakat, odak grup görüşmesi, gözlem ve dokümantasyon metotları 

kullanılarak, Almanya Türklerinin entegrasyon, çokkültürlülük ve katılım kavramalarına 

yaklaşımları tespit edilmiştir. Konuyla ilgili farklı kesimlerden ve kurumlardan kimselerle 42 

mülakat ve bir grup ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular bütüncül 

bir yaklaşımla analiz edilmiştir. 
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Bulgular 

1. Birlikte Yaşamın Kavramları  

1.1. Çokkültürlülük 

Çokkültürlü ve çokkültürlülük kavramları fazla uzun olmayan bir geçmişe sahiptir. Terim 

olarak 1989'da İngilizce Oxford Sözlük'te yerini alan çokkültürlülük, geçen yüzyılın sonlarında 

kamusal ve siyasal hayatta, sivil toplumda ve akademik dünyada popülerleşmiştir.  

Çokkültürlülük kavramı, farklı anlamları ifade edebilecek şekilde kullanılabilmektedir. İlk 

bakışta çokkültürlülük; farklı sosyal çevrelerden, dini inançlardan, etnik kökenlerden veya 

milliyetlerden gelen bireylerden oluşan çağdaş toplumların bir niteliği olarak anlaşılabilir. 

Kültürel çeşitliliğin eşanlamlısı olabilecek olan bu kullanım demografik betimlemeye 

dayanmaktadır. Diğer bir bağlamda ise çokkültürlülük, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe değer 

veren ama bunun siyasal düzeni şekillendirmesine de imkân vermeyen çoğulculuk 

anlamında kullanılmaktadır. Ve son olarak çokkültürlülük, birtakım özel aidiyetlerin varlığını 

ve değerini kabul etmekle kalmayan ayrıca bunları siyasi normlara ve kurumlara kaydetmeyi 

de öneren belli bir siyasi programı ifade etmektedir. İnsanlık tarihinde gerek kültürel çeşitlilik 

olarak gerekse farklı milliyetlerden oluşan imparatorluklarda olduğu gibi etnik, dini ya da ırka 

dayalı bileşenlerin anayasal olarak tanınması şeklindeki çeşitlilik farklı devirlerde 

görülmüştür. Ancak günümüzde tartışılan çokkültürlülük; eşitlik prensibine dayalı, yalnızca 

bazı özel düzenlemelerden yararlanan birkaç tarihsel topluluğun değil kökeni ne olursa olsun 

bütün bireylerin kültürel olarak tanınmasını gerçekleştirme iddiasındadır (Doytcheva, 

2009:15-18). Başka bir deyişle çokkültürlüğü modernitenin demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi 

ve bireyselci boyutlarından ayrı düşünmemek gerekmektedir. 

Kültürel çeşitliliğin farklı kaynakları tespit edilebilir. Bunlardan biri bir devlet içinde birden 

fazla ayrı bir ortak dili ve kültürü olan tarihsel toplulukların yan yana yaşamasıyken 

(Kymlicka, 2015:41).bir diğeri göçtür. Göç alan ülke göçmenlerin etnik özelliklerini 

korumalarına izin verirse o ülke kültürel çoğulculuk sergileyecektir. Bu olgu öncelikle en 

yüksek göç alma oranına sahip Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde hayati öneme 

sahip olmuştur. Bu ülkelerde 1960'lara kadar göçmenlerden kendi özgün geçmişlerini terk 

ederek ev sahibi ülkenin kültürel normlarını özümsemeleri beklenirdi. Göç olgusunda ‘Anglo 

uyum modeli’ olarak bilinen bu anlayışın amacı siyasi istikrarın temeli olarak görülen 

asimilasyona ulaşmak olmuştur. Ancak göçmen grupların baskısıyla 1970'lerin başlarında bu 

üç ülkede asimilasyon modeli terk edilerek göçmenlerin kimi kültürel özelliklerini 

korumalarına izin veren, hatta bunu teşvik eden daha hoşgörülü ve çoğulcu politikalara 

yönelinmiştir (Kymlicka, 2015:45-46). 
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Bugün tartışma konusu olan çokkültürlülük projesi; kamu otoritesi açısından kültürel çeşitliliği 

teşvik etmek, kişilere farklılıklarını geliştirmenin ve aktarmanın fiili yollarını sağlamak -mesela 

kamusal alanda Sih türbanı ya da başörtüsü takılmasına izin vermek-, dile ilişkin haklar 

tanımak -mesela anadilin kamusal öğretimini sağlamak, iki dilde öğretim vermek-, kültürel 

kurumlara devlet teşviki vermek, ayrımcılıkla mücadeleye kamusal destek vermek gibi 

ideallere sahiptir ki bütün bunlar güçlü refah devletinin aktif işlevselliğine bağlıdır (Doytcheva, 

2009:23). Kısaca çokkültürlülük, herhangi bir toplumda farklı kültürlerin, farklı etnik yapıların 

bir arada yaşamasını onaylayan bir tanınma politikasıdır. Bu tanı(n)ma öncelikle siyasi 

alanda gelişmişken, daha sonra bütün toplumsal alanlarda talep edilir, uygulanır olmuştur.  

Çokkültürlülük, modern demokratik devletlerin anayasal ve yasal altyapılarıyla birlikte 

kurumlarını yeniden şekillendirerek farklı kültürlerin kendilerini geliştirme ve sürdürmesine 

imkan sağlama esasına dayalı, 1970'lerden sonra gelişmiş siyasi bir program, entelektüel bir 

tartışma, toplumsal bir tecrübe olarak tanımlanabilir. Çokkültürlülük, farklı kültürler arasında 

hiyerarşik herhangi bir ayrımı reddeder. Her kültür biriciktir ve kendine has karakteristik 

özelliklere sahiptir. Ancak her kültür ve o kültüre ait kimlik de 'öteki' ile anlam kazanmaktadır. 

Özünü yabancıya tamamen kapatmış birey de toplum da sağlıklı gelişemez. Kültürel varoluş 

ve ilerleme bu gerçekliğe dayanmaktadır (Kula, 2012:56). 

Modernite ile birlikte gelişen ulus devlet zihniyeti giderek farklılaşmakta ve bu değişimin 

sonucu olarak etnik gruplar, kendi otantik değerlerini, ulusal kimliklerin önüne 

geçirmektedirler. Çokkültürlülük bu noktada gündeme gelmekte ve kendine meşruiyet zemini 

aramaktadır. Avrupa Birliği'nin oluşum sürecinde bu husus da tartışma konusu yapılmakta ve 

etnik kimlikler, insan hakları bağlamında kısmen temel hak ve özgürlükler sınıfına dahil 

edilmektedir.  

Modernlikteki tasavvurun aksine günümüzde bireyin tarih üstü olmadığı, bir toplumsal 

bağlam içinde kendini bulduğu/oluşturduğu fikrinin yaygınlık kazanmasıyla, kültür öznenin 

vazgeçilmez bir parçası olarak belirmiş ve kültürün bireyin kimliğinden ayrılabilecek bir ilinek 

(araz) olarak görülmesi güçleşmiştir. Evrensel-soyut insan doğası şeklindeki öz inşasından 

bağlamsal bir inşaya yönelme; insanların farklı dil, din, etnisite, cinsiyet, renk, kültür 

taşıyıcıları oldukları ve bunların bireylerin kimlik oluşumlarında görmezden gelinemez 

katkıları olduğunun benimsenmesini beraberinde getirmiştir. Ve nihayetinde özneyle 

özdeşleşen homojen ulus-devletin merkezi konumunun zayıflamasıyla farklı kimlikler ve 

özneler inşa eden çok sayıda kültür sahnede yerini almıştır (Erincik, 2011:220). 

Çokkültürlülük tartışmaları; Parekh'in de vurguladığı gibi, azınlıkların kültürel hakları, birleşik 

hakların doğası, kültürlerin neden birbirinden farklı olduğu, bu farklılıkların kalıcı mı yoksa 

geçici mi olduğu, tüm kültürlerin aynı derecede saygıdeğer olup olmadığı, kültürlerin hangi 
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kriterlere göre yargılanabileceği, bu kriterlerin nasıl elde edileceği, kültürler arasında 

diyalogla derin ihtilafları çözmenin mümkün olup olmadığı, devletin vatandaşları arasındaki 

kültürel farklar karşısında nasıl bir tavır takınacağı, baskın kültüre ayrıcalık tanınıp 

tanınmayacağı, devletin kültürel çeşitliliğe saygı ile toplumsal bütünleşmeyi bir arada nasıl 

yürütebileceği gibi soruların cevabına yönelmek durumundadır. Yine söz konusu tartışmalar, 

siyaset kuramcılarının geçmişteki siyasi birlik modellerini ve evrenselci haklar, adalet, eşitlik 

kuramlarını da sorgular niteliktedir. En nihayetinde bu tartışmalar, insan doğasının nitelikleri; 

kültürün yapısı, doğası, iç dinamikleri ve insan yaşamındaki yeri konusunda etraflı bir arayışı 

gerekli kılmaktadır (Parekh, 2002:12-13). 

Kültürel farklılıkların hoşgörü içinde bir arada yaşaması inancı, günümüzde artık çağdaş 

değerler arasında sayılmaktadır. Ancak çağdaş demokrasi geleneği; çeşitlilik, kültürel 

farklılık, insan hakları ve sekülarizm gibi ilkelere dayandırılsa da, Avrupalılık kimliği, "öteki"ne 

belirlenmiş konumu dışında yer vermemekte direnir görünmektedir (Perşembe, 2009:234). 

Bu durum da çokkültürlülüğe bakışı bağlamsallaştırmakta, çokkültürlülük tartışmalarının 

derinlikli yapılmasını gerektirmektedir.  

1.2. Entegrasyon 

Türkçede bütünleşme olarak karşılanan entegrasyon kavramı sosyolojide, toplumdaki 

gruplar, kurumlar ve sosyal yapının diğer unsurları arasındaki uyumu ifade etmektedir 

(Günay, 2012: 343). İşleyen bir bütüne ve sosyal sisteme sahip olabilmek için sosyal 

sistemin parçalarının birbiriyle uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu amaca ulaşılabilmesi 

grup, parti, cemaat gibi küçük yapılarda var olan "biz" duygusunun toplum seviyesine 

taşınması beklenir. Bir sosyal gruba, cemaate, etnisiteye dâhil olma bilinci; aynı seviyede 

toplumun bütününe dâhil olma bilinci ile uyumlu değilse sosyal bütünleşmede sorunlar var 

demektir. O halde sosyal bütünleşme ile birlikte sosyal farklılaşmayı da göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Bir toplumun zamanla farklılaşması, heterojenleşmesi, yeni 

mesleklerde farklı niteliklerde işgücü ve faklı aile/eğitim özelliklerine sahip gruplar kazanması 

gibi sebeplere rağmen o toplumun fertlerinin ve gruplarının davranış normları aynı veya 

benzer ise o toplumda bütünleşmeden bahsedilebilir. Ancak bütünleşmenin derece farkına 

dayalı olduğu, hızlı değişmelerden etkilenebildiği de unutulmamalıdır (Erkal, 2012:246-247). 

Durkheim tarafından modern toplumlarda işbölümü ile gerçekleşeceği ifade edilen toplumsal 

bütünleşme; yine ona göre, meslek grupları arasındaki mücadelenin düzenlenmesi, 

komşuluk, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerinin intihara, dağılmaya ve anomiye engel olması 

gibi etkenlerle açıklanabilir (Freyer, 2012:141-143). 

Avrupa toplumunda birlikte yaşam için en son geliştirilmiş bir ideal olarak sunulan 

entegrasyon göç alan toplum ve göçmen taraflar arasında gerçekleşen; birlikte yaşam için 
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belirlenmiş ortak prensipler üzerine kurulu; haklar ve sorumluluklar dengesini gözeten; 

göçmenlere ekonomik, sosyal, kültürel ve politik fırsatlar sunması beklenen; uzun vadeli 

dinamik bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Açık Toplum Enstitüsü, 2010:18). 

Çokkültürlü ve çok etnili toplumlarda entegrasyonun, yapısal ve kültürel uyumun sağlanması 

karmaşık ve çok yönlü ilişkileri içeren bir süreçtir. Sadece işbölümü ve kurumların birbirleriyle 

uyumlu ilişkileri bu tür toplumlarda entegrasyonun sağlanması için yeterli değildir. Böyle 

toplumlarda entegrasyonun gerçekleşmesi; farklı etno-kültürel grupların ülkedeki her türlü 

imkândan eşit yararlanabilmesine, aralarındaki çatışma potansiyelinin azaltılmasına ve 

uyumlu bir yaşamı sürdürmelerine bağlıdır (Toksöz, 2006:18).Azınlıklar böyle bir 

entegrasyon sürecinde bir taraftan kendi kültürel kimliklerini koruyabilmeli, diğer taraftan da 

toplumsal sisteme katılabilmelidir. 

Entegrasyon teori ve politikaları ilk defa 1960’lı yıllarda Amerika'da asimilasyon politikalarının 

yararsız olduğu anlaşılınca gündeme gelmiştir. Avrupa'da ise entegrasyon tartışmaları, 

işgücü göçünün ilk yıllarında Avrupa'ya gelenlerin kalıcı olmayan işçiler olarak görülmeleri 

sebebiyle daha sonraki bir süreçte başlamıştır. Ancak göçmenler zamanla kalıcı olma eğilimi 

gösterince, bir yandan çoğunluk toplumunda yabancı düşmanlığı artmaya başlamış, diğer 

yandan göçmenler sosyo- ekonomik ve kültürel haklarını arama sürecine girmişler ve 

Avrupa'da çokkültürcü toplum talepleri gündeme gelmeye başlamıştır (Faist, 2003:420). 

Entegrasyon kavramı ile her devletin ve toplumun aynı şeyi kastettiği veya kendilerini entegre 

etmeleri talep edilen azınlık gruplarından aynı adımların atılmasının beklendiği söylenemez. 

Politikacılar azınlıklara ilişkin resmi ifadelerinde ve sosyal bilimciler teorilerinde olumsuz 

çağrışımları sebebiyle asimilasyon kavramını tercih etmemektedirler. Castles, azınlıkları 

hâkim kültür içinde eritmenin hedeflendiği entegrasyon politikalarını “asimilasyonun yavaş ve 

kibar biçimi” olarak nitelemektedir (Castles& Miller, 2003:420). Asimilasyon ile entegrasyon 

arasında kesin bir sınır çizmek zor görünse de entegrasyon, kesinlikle çoğunluk kültürü 

içinde erimek, asimile olmak değildir (Somersan, :92). Ancak asimilasyon entegrasyonun son 

merhalesi ya da muhtemel sonuçlarından biri olarak görülebilmektedir (Faist, 2003:307).  

Kimi entegrasyon politikaları, kültürel farklılıkların uzun vadede kültürel bir senteze 

evirilecekleri beklentisi içerisinde görünmektedir. Kimileri ise entegrasyonu asimilasyon 

hedefinden bir önceki aşama olarak nitelemektedir. Ancak entegrasyonun asimilasyondan 

temel farkı, azınlıklardan öz kimlik ve kültürlerini terk etmelerini beklememesidir. Kültürel 

azınlıklara, kültür miraslarına sahip çıkma ve onları geliştirme hakkının tanınması 

entegrasyon politikasının temel karakteristiğini oluşturmaktadır.  

Eisenstadt; toplumsal norm ve rollerin öğrenilmesini içeren kültürel boyut, kişisel hoşnutluk 

ve duygusal uyumu kapsayan kişisel boyut ve göçmenlerin ev sahibi toplumun 
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kurumlarındaki varlığını ifade eden kurumsal boyut olmak üzere üç boyutlu bir entegrasyon 

betimlemesi yapar (Perşembe, 2005:47).  

Etnik ve kültürel olarak farklılaşan grupların bir arada yaşadığı toplumlarda entegrasyonun 

sağlanamaması ve azınlıkların dışlanması; özellikle azınlık grubun genç kuşaklarında 

marjinalleşmeye ve devamında toplumdan tamamen kopuşa sebep olabilmektedir.  

Göçmen barındıran toplumların yapılarının birbirlerinden farklı olması,  birey ve etnik 

grupların özellikleri ile çoğunluk toplumunun her etnik gruba karşı tutum ve önyargılarının 

farklılığı düşünülünce entegrasyon teorilerindeki aşamaların kaçınılmaz olarak 

gerçekleşeceği ve entegrasyonun birbirini zorunlu takip eden süreçler silsilesi olduğu 

iddiasının geçerliliği azalmaktadır. 

Çokkültürlü toplumlarda farklı etnik ve kültürel kökene sahip grup ve bireylerin adalet, 

özgürlük, demokrasi, sadakat, dayanışma gibi bazı ortak değerlere ve toplumun normlarına 

uymaları kültürel entegrasyon için kaçınılmazdır. Entegrasyonun başarısı için azınlık 

grupların biri kendi etnik grupları içinde bir biz duygusu, diğeri toplumun geneline, yaşadıkları 

ülkeye yönelik daha kapsayıcı bir biz duygusu olmak üzere iki katmanlı bir biz duygusuna 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Entegrasyon, yalnızca hâkim toplumun yararına olan ve onun talep etmesi gereken bir süreç 

olarak görülmemeli, bilakis göçmenlerin de kendilerini ifade etmelerine ve sosyo-ekonomik 

ilerlemelerine, kültürel açıdan zenginleşmelerine imkân sağlayan bir süreç olarak 

değerlendirilmelidir. Kymlicka'nın "yetkinleştirici bütünleşme" olarak kavramlaştırmaya 

çalıştığı entegrasyon politikası da devletten azınlıklara yasal eşitlikler sağlanmasını, 

medyadaki ve okul kitaplarındaki göçmenlere karşı ayrımcı ve önyargılı yaklaşımlarla 

mücadele etmesini, göçmenlerin haftalık dinî gün tatili gibi taleplerini karşılamasını 

beklemektedir (Kymlicka, 2015:158).  

Bir bütün halinde toplumda entegrasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek zor 

olmakla birlikte, bireylerin bakış açıları ve tutumları tek tek ölçülerek kısmen belirlenimlerde 

bulunulabilir. Ayrıca genel olarak toplumun norm ve kurallarına uyum durumu 

gözlemlenebilir. Bununla birlikte çok iyi entegre olduğu varsayılan bir azınlık grubun 

mensuplarından bazılarının uyuma aykırı bir davranışı o azınlık grubunun bütününe karşı 

entegrasyon bağlamında olumsuz yaklaşılmasına sebep olabilmektedir.  

1.3. Katılım (Partizipation) 

Türkçede katılım olarak karşılanan partisipasyon (İng. participation, Alm. Partizipation) 

kelimesi; Latince "katılımına izin vermek, paylaşmak, katılmak" anlamlarına gelen 

"participare" fiiline dayanmaktadır. Kelime bütünün parçası anlamına gelen "pars, partis" 

kelimesi ile hem almak, hem kapmak anlamına gelen "capere" sözcüklerinin birleşiminden 
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oluşmuştur (Duden, online). Kelimenin köken anlamından katılımın iki taraflı olduğunu 

çıkarmak mümkünken ne Türkçede ne de Almancada tek bir sözcükle katılımın aktif ve pasif 

taraflarına vurgu yapmak mümkün görünmektedir. Katılan bireylerin katılınan etkinlikle ilgili 

söz hakkına sahip olup olmaması aktif ve pasif olma durumunu belirlemektedir. Başkasının 

sahip olduklarından nasiplenmek anlamını da içeren katılım, katılmak, beraber olmak, birlikte 

çalışmak, birlikte yapmak, birlikte şekillendirmek, payını almak gibi sözcüklerin ortak kavram 

alanında yer almaktadır (Duden, online). 

Partisipasyon sosyolojik bir terim olarak toplumun belli kurumlarına, değerlerine katılım ve 

bunlarla özdeşleşme anlamına gelmektedir. Diğer bir açıdan partisipasyon demokratik yapı 

ve süreçleri içselleştirerek bunlara aktif katılımı da içermektedir. İlgili bireylerin 

sosyalleşmesinde belirli mekanizmalar ve içeriklerin yanı sıra, ilgili kurumlarda belirli 

kurumsal bilgi, iletişim ve yönetim kalıplarını öngören partisipasyon, günümüz liberal 

demokratik toplumlarının gelişiminin kilit bir bileşeni olarak görülmektedir (Hillmann 1994: 

354).  

Bir kişinin veya grubun çeşitli yapı ve organizasyonların farklı seviyelerdeki birimlerinde 

gerçekleştirilen karar alma veya uygulama süreçlerine katılımını ifade eden partisipasyon 

(Carigietv.d. 2003:222) sosyolojik olarak birey ve kuruluşların (tüm paydaşların) karar alma 

ve irade oluşturma süreçlerine dahil edilmesine vurgu yapmakta iken politik olarak tüm 

vatandaşların siyasi irade oluşturma ve karar alma süreçlerine katılımını ifade etmektedir 

(Lenz&Ruchlak, 2001).  

Siyasal katılımın çeşitli tanımlarını yapmak mümkündür. Siyasi katılım repertuarı; seçimlere 

katılım, siyasi partilere üyelik ve vatandaşların yetkililerle temasları gibi geleneksel siyasi 

katılım biçimlerine ek olarak başka birçok etkinliği içermektedir. Mesela değişik siyasi içerikli 

gösterilere katılım, sivil toplum çalışmalarına katılım gibi etkinlikler partisipasyoniçerisinde 

değerlendirilir. Vatandaşların siyasal katılımı bir demokrasinin olmazsa olmaz bir bileşeni ve 

temel bir özelliğidir (Niedermayer 2005: 192). 

Almanya'da 2005 yılında yürürlüğe giren Göç Yasası'nın hukuki çerçevesi ülkede yaşayan 

yabancıların entegrasyonunu iyileştirmeyi hedeflemektedir. Hükümetin hazırladığı ulusal 

entegrasyon planı atılması gereken somut adımları sistematik olarak sıralamaktadır. Söz 

konusu planda partisipasyon kavramı anahtar rolü oynamaktadır. Çünkü planda entegrasyon 

partisipasyon üzerinden tanımlanmaktadır. Planda entegrasyonun hedefi ülkedeki bütün 

kesimlerin katılımı olarak vurgulanmaktadır. Toplumsal hayatın eğitim, iş, ekonomi, hukuk, 

kültür, din, sağlık, iskan gibi bütün alanlarında uygulanacak olan entegrasyon politikası 

katılımı hedeflemelidir. Burada göçmenlerin politik partisipasyonu en üst hedef olarak öne 

çıkarılmaktadır.  

Almanya'da partisipasyon hedeflerinin gerçekleşememesinde çoğunluk toplumunun yeni 

kuşakları ile göç kökenli kuşakların katılım fırsatlarının dramatik ölçüde farklılaşmasının 
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etkileri açıktır. Bu durum hem ülkedeki eğitime ilişkin raporlarda hem de göç kökenlilere 

ilişkin OECD verilerinde açıkça görülebilmektedir.Almanya'da göçmenler için başlangıçta var 

olan dezavantajlar özellikle eğitim, öğretim, çıraklık eğitimi ve istihdam şansları alanlarında 

yeni kuşaklara miras bırakılmaktadır (Bade, dieGaste). 

Göç kökenlilerin toplumsal hayatın henüz başlangıcında okul eğitiminde, çıraklık öğreniminde 

ve mesleki nitelikleri kazanmada uğradıkları ayrımcılık yaşam boyu süren ayrımcılığa zemini 

oluşturmaktadır. Maruz kalınan bu ayrımcılıklar giderek toplumsal bütünleşmeyi, katılımı 

dinamitleyen öfkeye yol açmaktadır. Göç kökenli nüfusun çoğunluk toplumu tarafından kabul 

görmemesi özellikle belli vasıflara sahip gençlerde Almanya'ya aidiyet geliştirmeyi engellediği 

gibi geleceği köken ülkede arama tepkisine sebep olmaktadır (Sezer, TASD 

Araştırması).Çoğunluk toplumu tarafından kabul görmeme ve ayrımcılık vasıfsız gençlerde 

ise ruhsal kırılganlıklara, düş kırıklığına, öfke ve nefret gibi tepkilere yol açmaktadır. 

2. Almanya Türklerinin Bakışı 

Diaspora Türklerinin çokkültürlülük konusunda iki farklı yaklaşım gösterdikleri söylenebilir. Bir 

grup çokkültürlülüğün Alman toplumunda yaşanmadığını, bu kavramın Almanya için teoriden 

ibaret olduğunu, toplumun çoğunluluğunun da böyle bir isteğinin olmadığını, farklı kültürlerin 

barış içinde bir arada yaşamaları anlamında ABD, Kanada v.b. ülkelerde olduğu gibi 20. y.y. 

ikinci yarısında örnek olarak gösterilen şekliyle çokkültürlülüğün Almanya'da işlemediğini 

hatta Almanya'da çokkültürlülüğün politik olarak kabul edilmediğini, engellenmeye 

çalışıldığını, Almanya'nın göçmenlerin varlığını kabullenmekte çok zorlandığını ve geç 

kaldığını vurgulamaktadır. Diğer grup ise konuya gündelik yaşamdan yaklaşarak özellikle 

büyük şehirlerde farklı kültür unsurlarını çeşitli mekânlarda yan yana bulunuşlarından yola 

çıkarak çokkültürlülüğü sosyal bir olgu olarak görmekte, Almanya'da sadece Almanların 

yaşamadığını, günümüz toplumlarının kültürel anlamda iç içe yaşadıklarını vurgulamaktadır. 

Bu bakış açısına sahip olanlar Türklerin ve Müslümanların çokkültürlülük olgusuna yabancı 

olmadığını, dini anlamda bu olgu için birçok referans gösterebileceklerini belirtmektedirler. 

 Genel olarak çokkültürlülük kavramına olumlu yaklaşan diaspora Türklerinin olgusal olarak 

yaşanan bir durumun Alman toplumu tarafından nasıl algılandığı konusunda tereddütleri 

bulunmaktadır. Alman toplumu bu durumu ne kadar içselleştirebilir ve mesela Türkçenin 

yaşatılmasına ne kadar rıza gösterebilir? Hâlbuki bizim çalışmamız dâhil birçok araştırmanın 

tespit ettiği gibi Türklere ve Müslümanlara birçok alanda uygulanan ayrımcılık, farklı 

kültürlere tahammülsüzlüğün göstergesi durumundadır. Ancak buna rağmen toplumsal 

planda çokkültürlülüğün yaşandığını düşünenler az değildir.  

Yapmış olduğumuz görüşmede DİTİB Gençlik Teşkilatı Başkanı Gürcan Mert bu konuda şu 

hususları vurgulamıştır: 
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Toplumun dörtte birinden fazlası "göçmen kökenli". Hem çok kültürlü hem de çok 

dinli bir toplumdan söz edilebilir. Bunu evliliklerde, çocukların isimlendirilmesinde 

ve komşuluk ilişkilerinde görmek ve yaşamak mümkün. Ancak genel olarak yaşlı 

Almanlar muhafazakâr, yeni nesiller ise hız ve haz çağının bireyleri. Almanya'da 

Türkler için üretilen yeni bir kültürden söz edilebilir. Basit bir örnek olarak bunun 

somutlaşmış halini dönerde görebiliriz: "dönere mayonez sıkmak" buralarda 

üretilen bir tarz.  (26. Mülakat) 

Alman hükümetlerinin politikalarına eleştirel yaklaşan diaspora kuşakları, politikacıların 

çokkültürlü bir toplumun tek kültürlü bir topluma göre daha zor yönetileceği için tercih 

etmeyeceğini düşünmektedirler. Bununla birlikte dünya ihracat şampiyonu olmuş, yüksek 

teknolojiler üreten bir ülke olan Almanya demografik özellikleri sebebiyle dışarından işgücü 

ihtiyacını karşılamak durumundadır. Refah toplumu özellikleri gösteren bir ülkede çalışma 

şartlarının zor olduğu birçok sektör için farklı kültürlerden de olsa işgücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır ve bu işgücü de genellikle göç kökenlilerden karşılanmaktadır.  

İkinci kuşaktan öğretmen Emine Hanım, Alman toplumunun çokkültürlü olup olmaması 

hakkında şu hususları belirtmektedir: 

Almanya sosyal ve ekonomik olarak kesinlikle çok kültürlü bir toplum. Ancak siyasi 

ve idari olarak bilinçli bir şekilde toplumun bu özelliği bastırılmak, kötülenmek ve 

karalanmak isteniyor. Özellikle İslam ve Türk kültürü söz konusu olduğunda bu 

durum açıkça ortaya çıkıyor. (42. Mülakat) 

Almanya'nın çokkültürlülük konusundaki durumunun genel olarak olumsuz bir görünüm arz 

etmesini "Leitkultur" tartışmaları bağlamında toplumun önemli bir kesiminde hâkim olan "tek 

kültürcü" eğilimle açıklamak mümkündür. Nitekim görüştüğümüz birçok kimse de aynı 

yaklaşımı paylaşmaktadır. Çokkültürlü bir toplum olma yönündeki gayretleri, hâkim/ üstün 

kültür anlayışının yavaşlattığı; olgusal olarak yaşanan bir durumun politik anlamda 

engellenmeye çalışıldığı;  topluma tek bir kültürün dayatıldığı, farklı kültürlerin bir şemsiye 

altında toplanmak istendiği vurguları görüştüğümüz kimselerin genel değerlendirmeleridir. 

İki binli yılların başından itibaren diaspora Türklerinin kimi temsilcileri tarafından alternatif 

olarak farklı kavramların tedavüle sokulması teklif edile gelse de entegrasyon kavramı 

uzunca bir süre gündemde kalabilmiş ve işlevselliğini koruyabilmiştir. Yaşanılan topluma 

uyum sağlama anlamında göçmenlerden belli beklentilerin olması ilk dönemlerde anlamlı 

kabul edilebilse de zamanla kimi politikacıların gerçek amacın asimilasyon olduğunu ifşa 

etmeleri ve üçüncü kuşaktan itibaren ülkeye dışarıdan gelenlerin uyumu değil küçük 

yaşlardan itibaren Alman eğitim sistemine dahil olan bireylerin uyumundan bahsedilmesi 

entegrasyon kavramını anlamsızlaşmıştır. Yapmış olduğumuz mülakatta Türk-Alman 

Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Aşkar, bu konuda şu hususları dillendirmektedir:  
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Medyada manşetler atılıyor: "TürkischeAkademikerkehrenzurück." (Türk 

akademisyenler geri dönüyor.) Neden, neden Almanya'da yetişen gençler 

burada kalmıyorlar da Türkiye'ye dönüyorlar? Bu soru Alman yetkililerce 

cevaplanmalı. Demek ki Almanya burada doğan, yetişen gençleri burada 

tutamıyor. Diğer taraftan hapishanedeki gençler de burada doğdu ve burada 

yetişti. Bu meseleleri belli kavramlara hapsetmek, bir anlamda kitleleri 

mankurtlaştırmadır. Maalesef değişik vesilelerle ortaya çıkmaktadır ki çoğunluk 

toplumunun geneline göre Alman toplumuna uyum sağlamak demek, kendi 

kültürünü terk etmek demektir. Çünkü Katolik soruyor: "Niye domuz eti 

yemiyorsunuz, kadınlar niçin başlarını örtüyor?"... (25. Mülakat) 

Yeni kuşaklar vergilerini ödeyip katkı sundukları toplumda gettolarda yaşamak derdinde 

değillerdir ve entegrasyonla asimilasyonu kast eden söylemlere rağmen sosyal haklardan ve 

eğitim haklarından feragat etmeme vurgusu yapmaktadırlar. Onlara göre kökenlerin 

toprakları kutsanmamalı ve Almanya "yeni vatan" olarak benimsenmelidir ve karşı karşıya 

olunan olgu öyle bir olgudur ki ölünceye kadar değil öldükten sonra da devam etmektedir. 

Nitekim son on yılda Müslüman mezarlıklarında artış söz konusudur.   

Yapmış olduğumuz görüşmede VIKZ Yöneticisi Erol Pürlü entegrasyon kavramı 

çerçevesinde şu hususları vurgulamıştır: 

Kavramları siyaset üretiyor. Tabii ki göçmenlerin yaşadıkları mekânlara uyum 

sağlaması, o toplumun dilini öğrenmesi gerekir. Ancak dini, etnik kimliğini 

muhafaza edebilmesi, dışlanma görmemesi de gerekir. Gelen uyum sağlamalı 

ve topluma katkıda bulunmalı. Ancak bunlar beklenirken aynı zamanda kendi 

kökleriyle irtibatı kesmesi beklenmemeli. İnsan bence bir topluma o toplumun 

dilini tam konuşamadan da entegre olabilir. Bunu birinci kuşak başardı. Yeni 

kuşakların dilden bağımsız başka sorunları olabiliyor eğitim, sosyal statü gibi. 

Devletin entegrasyon konusunda önemli görevleri var. Mesela eğitim sistemini 

göçmenlere de açmalı. Entegrasyon artık bizim için abes bir kavram. Bu kavram 

yerine Inklusion (Toplumsal İçerme), Partizipation (Katılım), 

İnterkulturelleEröffnung (Kültürlerarası Açılım) gibi kavramlar kullanılmalı. 

Müslümanlar da kamu işlerinde yeterince görevlendirilmeli. (33. Mülakat) 

Almanya'daki varoluş mücadeleleri yarım asrı çoktan aşmış olan Almanya Türkleri 

meselelere siyasetçilerin ve medyanın çizdiği çerçevenin dışından bakabilmektedirler. 

Yaşanan her sosyal/politik gelişmeyle kendi statülerini yeniden gözden geçirme mecburiyeti 

yaşamaktan yorulmuş olan yeni kuşaklar ayaklarını daha sağlam zemine basma çabasında 

görünmektedirler. Yapmış olduğumuz mülakatta bir dönem İGMG'de üst düzey yöneticilik 

yapmış olan üçüncü kuşaktan hukukçu Abdulgani Bey, şu hususları dile getirmektedir: 
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Entegrasyon kavramı 2007'lerden itibaren bizim reddettiğimiz bir kavram. Özellikle 

İslam Konferansıyla birlikte entegrasyon kavramının ne derece "yok saymaya",  

eritmeye yönelik olduğu açığa çıkmış durumda. Entegrasyon yerine bizim tercih 

ettiğimiz kavram "Partizipation". Eşit seviyedeki paydaşların birlikte hareket 

etmelerini de vurgulayan bir kavram olması tercih sebebimiz. Alman politik 

arenasında CDU ve SPD arasında yapılan "Wertekonsens", "Wertepluralismus" 

tartışmalarından da anlaşılacağı üzere kendi toplumsal yapıları içinde "değerler" 

tartışması yapan toplumsal önderler "yabancılar" üzerinden kendi iç tartışmalarını 

örtme gayretindeler. Entegrasyon asimilasyonun bir aşamasında ibarettir. 

Meselelere Alman politikası ve toplumsal yapısını da gözeten daha geniş 

kavramlarla bakmak gerekmektedir. Almanyalı Türkler tarafından bu meselelere 

bakıldığında onların bu toplumun bir parçası oldukları bilincini tam taşıyamama, 

toplumsal sistem içerisinde statü elde etme mücadelesinde zayıf kalma gibi 

sorunları bulunmaktadır. Almanlar açısında ise zaten kabullenememe durumu söz 

konusudur...(16. Mülakat) 

Görece uzun bir süreçten sonra diaspora Türklerini toplumun bir parçası olarak değil de 

yalnızca belli sektörlerin yürütülmesi için kullanılan işgücü olarak görmek, bunca zaman 

sonra satır aralarında hala "Ne zaman döneceksiniz?" sorusunu onlara yöneltebilmek, güzel 

Almanca konuşan bir "içlerinden Türk'le" karşılaştıklarında "Aa! Çok güzel Almanca 

konuşuyorsunuz." diyebilmek önyargıların yıkılması ve toplumun bütünleşmesi anlamında 

daha çok yapılması gerekenin olduğunu gösterir niteliktedir. Ancak farklılıkları tanıma ve 

onlara saygı konusunda Alman toplumunun kazanımlarını gösterecek birçok örnekten de 

bahsedilebilir ve sonuçta farklı eğilimleri temsil eden politik ve sosyal kesimlerin varlığı göz 

ardı edilemez. Nitekim DİTİB Köln Merkez Camii inşaatı tartışmalarında da görüldüğü gibi 

Alman toplumunun önemli bir kesimi aşırı sağcı ve ırkçı yaklaşımlara prim vermeme 

eğilimindedir. 

Kimliğin toplumsal mekanlarının bir niteliği olarak diaspora Türklerinin Alman toplumuyla 

bütünleşmesinin önünde engeller konusunda çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Diaspora 

Türklerinin kültürel kimliklerini korumak amacıyla kendi içlerine kapandıklarını, en azından bu 

sebeple değerler çatışması yaşadıklarını savunanlar bulunmaktadır. Hatta aşağıda Alman 

toplumuyla sosyo-kültürel mesafe başlığı altında sunulan ilgili tabloda, gençlerin 

çoğunluğunun ailesinin değerleriyle çevrenin değerlerinin çatıştığını belirttiği görülecektir. 

Üzerinde derinlemesine incelemelerin yapılması gereken bu konuda AABF Genel Başkanı 

Hüseyin Mat, kendisiyle yaptığımız mülakatta kendi pozisyonlarını şu ifadelerle 

açıklamaktadır: 

Aleviler uyuma en açık kesimdir. Bunun sebebi Alevilikte ümmetçi, biatçi, radikal 

kuralların olmamasıdır. Türkler için genel olarak evde anlatılanlarla dışarıda 
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yaşanılanlar farklı olduğu için bir çatışma söz konusudur. Alevilik insanı olduğu gibi 

kabul etmeyi vurgular. İslam son dindir, herkes onun hak olduğunu kabul etmeli 

anlayışı gerilim oluşturuyor. Kendi inançlarını başkalarına aktarma gerilimi. Kurallar 

dizisi, aile otoritesi Avrupa değerleriyle çatışıyor...(35. Mülakat) 

Aynı paralelde Türklerin dinleri ve kültürlerinin Alman toplumuyla entegre olmalarına engel 

olduğunu düşünen her iki taraftan kimseler bulmak mümkündür. Onlara göre Türk her zaman 

için "Avrupa'nın ötekisi"dir ve bir sorun teşkil eder. Bu anlamda mesela camiler olmasaydı 

Türkler kolayca asimile edilebilirdi, görüşünü savunanlar bulunmaktadır. Ancak diğer yandan 

diaspora Türklerinin çoğunluk toplumuyla bütünleşme sorununu aynı göz hizasında iletişim 

kuramamaya bağlayanlar da bulunmaktadır ki bunlara göre mağdur duruma düşürülenlerin 

uyum doğrultusunda inisiyatif almaları imkansızlaşmaktadır. 

Diasporadaki yaşam süresi uzadıkça toplumsal kesimlerin birbirleriyle güven içinde ilişki inşa 

etmelerini engelleyici niteliğe sahip nice toplumsal hadise kolektif hafızada biriktirilmiştir, 

denilebilir. Bu hadiselerin sorumluluğu Alman toplumun geneline teşmil edilemez olsa da 

içerisinde ayrımcılık, ırkçılık barındıran her yeni olay eskilerinin acı hatıralarını gün yüzüne 

çıkarmaktadır. Aradan geçen çeyrek asırlık süreçten sonra Mölln ve Solingen olaylarının 

böyle bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Yapmış olduğumuz görüşmede DİTİB Gençlik 

Teşkilatı Başkanı Gürcan Mert bu konuda şu hususları vurgulamıştır: 

Türkler ile Almanlar arasında önemli kültürel farklar olduğu söylenebilir. Bunlar 

birbiriyle bağdaşmayan kültürler. Almanca genel olarak Türklere zor gelen bir 

dil, göçmenlerin mağdur pozisyonuna itilmeleri, ırkçı cinayetleri davalarında 

(NSU) devletin Türkler nazarında güven kaybetmesi, aslında taa Bosna 

Savaşı'ndan beri Müslümanların Avrupa'ya karşı tepki duymaları, Mölln ve 

Solingen katliamlarının bıraktığı izlerin etkisi... bütün bunlar Türklerin Alman 

toplumuna uyumunu olumsuz etkileyen faktörler arasında. Sonuçta son 

dönemde Türkiye'de oluşan görece refah üniversite mezunu gençler arasında 

geri dönme tutumu olarak kendini göstermekte. (26 .Mülakat) 

Diasporik mekanlarda toplumsal bütünleşme sorununa göç kökenlilerin çoğunluk toplumuna 

uyması sorunu olarak klişe bir bakışla yaklaşıldığında diaspora Türklerinin kalıcılığı 

içselleştirememeleri, Almanya'nın gündemine eklemlenememelerini, toplumsal statü elde 

edememeleri, Almanca konusundaki yetersizlikleri, gettolarda yaşama eğilimleri, ayrımcılığa 

uğramaları sebebiyle özgüven sorunu yaşamaları gibi sorunları sıralamak ve bu sorunlar 

çözülürse uyum sorunundan eser kalmaz demek; yeni kuşakları pek tatmin etmez 

görünmektedir.  
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Avrupa değerlerinin; insan hakları söyleminin; Alman Anayasasının insan onurunu, din ve 

vicdan özgürlüğünü vurgulayan prensiplerinin pratikte ne tür işlevler gördüğü göç ve göç 

kökenliler bağlamında ortaya çıkan sorunlara yaklaşımlarda açıklık kazanmaktadır.  

 

Sonuç 

Gerek çoğunluk toplumun, gerek politika üreticilerin kimi zaman belki plansızca yöneldikleri 

kültürel azınlık grubu bütün içinde eritme; azınlık grubu bütünden yalıtma, ayrıştırma ya da 

azınlık gruba karşı ayrımcılık gibi durumlar entegrasyonun gerçekleşmesini engelleyen 

olgular olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Alan araştırmamızda gerçekleştirilen derinlemesine  görüşmelerde katılımcılara yönelttiğimiz; 

"Çokkültürlülük hakkında ne düşünüyorsunuz?", "Sizce Alman toplumu çokkültürlü bir toplum 

mu?", "Sizce Alman devleti/ hükümetleri Almanya 'da çokkültürlülüğü teşvik ediyor mu?", 

"Entegrasyon  hakkında ne düşünüyorsunuz?", "Sizce Alman devleti/ hükümetleri 

entegrasyonla neyi amaçlıyor?" ve "Sizce Türklerin Alman toplumuna entegre olmalarının 

önünde ne tür engeller var?" şeklindeki sorulara aldığımız cevapların analizlerinden oluşan 

bütün bu değerlendirmelerle "Almanya, bir göçmen ülkesi olduğunu deklare etmesine ve 

farklı kültürleri bünyesinde barındırmasına rağmen siyasal ve sosyal alanda çokkültürcü bir 

politika izlememekte ve içeriği tartışmaya açık bir entegrasyon politikası yürütmektedir." 

şeklindeki hipotezimiz ve "Almanya Türkleri genel olarak, asimilasyon yerine, kendi kimlikleri 

ile Almanya’da var olma ve kendi kültürel değerlerini koruyarak Alman toplumu ile 

entegrasyon eğilimindedirler." şeklindeki hipotezimiz doğrulanmıştır.  
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Amasya’da Dini Ziyaret Yerleri 

Religious Visit Places in Amasya Province 

 

Ayşegül ŞEN1 

Yakup ÇOŞTU2 

 

ÖZET 

Toplumun dini hayatında önemli bir yeri olan ve bu önemini canlılığı ile ispat eden dini ziyaret olgusu, 

manevi güç ve meziyetlerine inanılan ya da bunların atfedildiği mekânlara belirli istek ve dileklerin 

temini için yapılan ziyaretler ve bu çerçevede oluşmuş olan inanç ve uygulamaların genelini ifade 

etmektedir. Dini ziyaret ya da ziyaret dindarlığı, dinin tezahür ettiği sosyo-kültürel gerçekliğe göre form 

değiştirebilmektedir. Anadolu’daki dini ziyaret olgusu, hem İslam öncesi inanış ve geleneklerin hem de 

İslam kültür ve uygulamalarının izlerini taşımaktadır. Öyle ki, Türk halk dindarlığının görünümlerinden 

biri olarak karşımıza çıkan ziyaret dindarlığı, çok yönlü dini ve sosyo-kültürel forma sahiptir. 

Bu bildiride, Amasya il merkezinde dini ziyaret yerlerinin tespit edilmesi, bu mekânların ziyaret ediliş 

nedenleri ile halk inanışları açısından bu mekânlarda gerçekleştirilen uygulamalar incelenecektir. 

Araştırma, saha çalışması yöntemine dayalıdır. Bulguların temininde mülakat ve görüşme teknikleri 

kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ziyaret Kültü, Dini Ziyaret, Halk İnanışları, Amasya 

 

ABSTRACT 

Religious visit phenomenon, which has an important place in the religious life of the society and 

proves its importance with its vitality, refers to visits made to places believed to have spiritual power 

and merits, and to beliefs and practices formed within this context. Religious visit or pilgrim piety can 

change its form according to socio-cultural reality. The phenomenon of religious visit in Anatolia 

carries traces of pre-Islamic beliefs and traditions, as well as Islamic culture and practices. In fact, 

pilgrim piety is one of the appearances of the Turkish folk religiosity, and has a multifaceted religious 

and socio-cultural form. 

In this paper, we try to identify pilgrim places in Amasya city centre and reasons for visiting these 

places. Also, it will be examined practices in these places in terms of folk beliefs. The study is based 

on field research method. Interviewing techniques were used to collect information. 
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Giriş 

I. Dini Ziyaret 

Toplumun dini hayatında önemli bir yeri olan ve bu önemini canlılığı ile ispat eden dini ziyaret 

olgusu, manevi güç ve meziyetlerine inanılan ya da bunların atfedildiği mekânlara belirli istek 

ve dileklerin temini için yapılan ziyaretler ve bu çerçevede oluşmuş olan inanış ve 

uygulamaların genelini ifade etmektedir. Dini ziyaret ya da ziyaret dindarlığı, dinin tezahür 

ettiği sosyo-kültürel gerçekliğe göre form değiştirebilmektedir. 

Anadolu’daki dini ziyaret olgusu, hem İslam öncesi inanış ve geleneklerin hem de İslam 

kültür ve uygulamalarının izlerini taşımaktadır. Öyle ki, Türk halk dindarlığının 

görünümlerinden biri olarak karşımıza çıkan ziyaret dindarlığı, çok yönlü dini ve sosyo-

kültürel forma sahiptir. 

Bu çalışmada, Amasya il merkezindeki dini ziyaret yerlerinin tespit edilmesi, bu mekânların 

ziyaret ediliş nedenleri ile halk inanışları açısından bu mekânlarda yapılan uygulamalar 

deskriptif olarak ele alınacaktır.  

Araştırma, saha çalışması yöntemine dayalıdır. Bulguların temininde mülakat ve görüşme 

teknikleri kullanılmıştır. Araştırma alanı Amasya ili merkezinde bulunan dini ziyaret yerleri ile 

sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırma, ulaşılan dini ziyaret mekânlarıyla sınırlıdır. Saha 

çalışmalarında 30 farklı dini ziyaret alanı tespit edilmiştir. Bu bildiride, bunlar arasından 

yoğun olarak ziyaret edilen 10 tanesi üzerinde durulacaktır.  

Amasya ve çevresinde dini ziyaret yerleri başta türbe ve mezarlar olmak üzere bu yerlerin 

etrafında bulunan kutsallık atfedilen bazı çeşmeler, ağaçlardan oluşmaktadır. Hepsinin ortak 

özelliği velilerle ve kutsalla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilmeleridir. Bunların 

yanında halk kültüründe saygı duyulan, kahramanlık gösteren kişilerin türbeleri de vardır. 

Bunların çoğu ziyaret yeri olarak varlıklarını devam ettirmekte, bazıları da zamanla 

unutularak insanların hatıralarında yaşamaktadırlar.  

Bu yerlerin insanlar tarafından, kutsalla ilişkilendirilmeleri veya kutsalın bir şekilde tezahür 

ettiği yerler olarak görülmeleri, ziyaret dindarlığının bir göstergesi olarak din sosyolojisi 

açısından önemli bir araştırma konusudur. 

II. Amasya’da Dini Ziyaret Yerleri 

1. Taceddin Altunbaş Kümbeti 

Taceddin Altunbaş Kümbeti, Amasya ile merkezi Dere Mahallesinde, Arasta 

Sokakta, Bakırcılar çarşısının sonunda bulunmaktadır.  Kümbetin inşa kitabesi 

bulunmamaktadır. Ancak Kuzey cephesinden hareketle, eserin tamamının düzgün kesme taş 
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malzeme ile inşa  olunduğu anlaşılmaktadır. Genel itibariyle, 13. yüzyılın ikinci çeyreği 

içerisinde yapılan Cumudar Kümbeti ile büyük benzerliklere sahiptir (Doğanbaş, 2018: 25). 

1355 tarihli bir vakfiyesinin olması delil gösterilerek bu Kümbet, 14. yüzyılın üçüncü 

çeyreğine büyük bir olasılıkla 1355-60  arasına tarihlendirilmektedir. Taceddin Altunbaş’ın 

mezarının yerinin bilinmemesi edeniyle, Taceddin Altunbaş Kümbeti olarak bilinen bu yerin 

Altunbaş'ın ölümünden sonra adına yapılmış bir makam olabileceği düşünülmektedir 

(Tuncer, 1991: 18). 

Günümüzde kümbetin sadece kuzeye bakan cephesi ayakta kalabilmiştir diğer kısımları 

sonradan duvar ile örülmüş mezarın bulunduğu kısım oda haline çevrilmiştir. Odanın içine 

girildiğinde mezarın bulunduğu alan ahşap bir çit ile çevrilmiştir. Mezarın içinde toprağı 

görünmektedir. Odanın içinde bir kitaplık mevcuttur. Bol miktarda eşarp ve seccade 

bulunmaktadır. Yerler ve duvarlar eski tip beyaz fayanslar ile döşelidir. Yerlerde halılar serili 

olup kliması dahi bulunmaktadır. Türbe dışarıdan çok harap görünmesine rağmen içerisi 

bakımlı görünmektedir. Sürgü kilitli demir dış kapıdan içeri girildiğinde pimapen alanın tüm 

yüzeyi yüzlerce dua ile yazılı haldedir. Duaları incelendiğinde, ziyaretçilerin genellikle hayırlı 

bir iş bulma, sınavlarda iyi bir puan alma, hayırlı bir kısmet bulup evlenme, bebek sahibi olma 

gibi dileklerini içerdiği görülmektedir. Orada yatan kişinin Tezveren Evliyası olmamasına 

rağmen bazı dualar da burada yatan “Tezverenin inayeti ile nasip et”,  “Tezverenin hürmeti 

ile”  şeklinde dualar mevcuttur. Bazı dualarda ise orada yatan kişiyi hiç zikretmeden direkt 

Allah’tan isteme içerikli dualar bulunmaktadır. 

2. Şücaeddin Pir İlyas Türbesi 

Pir İlyas Türbesi, Amasya İli merkezi Sevadiye Mahallesinde bulunan Pirler Parkı içindeki 

Pirler türbesindedir. Çevresine göre yüksekçe bir konumda olan bu türbe Amasya’nın en çok 

ziyaret edilen türbesidir.  

Türbe içerisinde Pir İlyas’dan başka, damadı Pir Celaleddin Abdurrahman Çelebi, torunu Pir 

Hayrettin Hızır Çelebi ve zevcesi ile Kızları medfun bulunmaktadır. Bu nedenledir ki bu alana 

pirler türbesi  denilmiştir. 

Türbenin kapısında bir inşa kitabesi bir de onarım kitabesi bulunmaktadır. İnşa kitabesi 

Arapça onarım kitabesi ise Osmanlıca ile yazılmıştır. İnşa kitabesinde, “Bu türbe, 

Gümüşlüoğlu olarak bilinen ve şeyhlerin kutbu, araştırmacıların önderi olan Şeyh Şücaeddin 

Pir İlyas için 887 (1482) yılında yapılmıştır” ifadesi yer almaktadır. 

Türbe Yukarı Pirler Türbesi adıyla da bilinir enine dikdörtgen planlı türbenin iç mekânı, kuzey 

ve güney duvarlardaki payandalara dayanan iki sivri kemerle üç bölüme ayrılmıştır. 

Bölümlerin üzeri kubbelerle örtülüdür. Batıda kalan bölüm, kıble duvarına açılmış bir mihrapla 

mescit olarak kullanılmaktadır. Yapımında düzgün kesme taş kullanılan türbe, cephelerinde 
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bulunan yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanır. Giriş kapısı üzerinde türbenin orijinal 

yapım kitabesi ile II. Abdülhamit Dönemi onarım kitabesi bulunmaktadır. Asıl türbe kısmı 

mekânın ortasında kalmaktadır. Yanlarda kadın ve erkekler için yapılmış olan namaz kılma 

yerleri mevcuttur.  

Yapılan görüşmelerde, cuma günleri cuma namazından önce kadınların bu türbeye çok fazla 

ilgi gösterdikleri, türbede dualar ettikleri, dileklerde bulundukları ifade edilmiştir. Ziyaretimiz 

esnasında caminin (iç) pencere küpeştelerinde ve çıkışında kutu kesme şekerler mevcuttu. 

Bu kesme şekerlerin neden buraya bırakıldığını sorduğumuzda, ziyaretçilerin dilek ve 

dualarının kabul olması için üç cuma türbeye gelip dua ettikleri ve üçüncü cumada da bu 

şekerleri cuma namazı çıkışında dağıttıkları ifade edilmiştir. Ayrıca türbeye askere 

gideceklerin, evlenmek için kısmet arayanların veya herhangi bir hastalıktan mustarip 

olanların şifa bulmak için ziyaret ettiği belirtilmiştir.  

3. Seyyid Mir Hamza Nigari Türbesi 

Türbe, Amasya il merkezi Beyazıt Paşa Mahallesi'nde yer almaktadır. Azeriler Cami olarak 

bilinen bu Cami bugün Şirvanlı Cami olarak bilinmektedir. Şeyh Hamza'nın  türbesi, bu 

caminin doğu tarafında camiye bitişik halde yer almaktadır. Türbe inşa kitabesi Arapça olarak 

düzenlenmiş olan bu kitabede yoğun bir tahribatın olması nedeniyle transkripsiyonu 

yapılamamıştır. Ancak kitabenin üçüncü satırında Şeyh Hacı Mir Hamza adı ile beşinci 

satırda ise 1304 (1887) tarihi açık bir şekilde okunabilmektedir (Ayar ve Doğanbaş, 2016: 

65). 

Türbe içerisinde Mir Hamza ile birlikte oğlu Siraceddin Efendi ve müderris Hasan Efendi de 

medfunlardır. İsmin başındaki  Mir ifadesi baş, komutan, vali, bey anlamlarına gelen bir 

ifadedir.  

Türbe tamamen düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir, türbede  pembe ve sarımtırak 

olmak üzere iki renkli taş işçiliği görülmektedir. 2013 yılından önce yapılan incelemelerde 

türbenin beden duvarlarında kubbe içinde ve eteklerinde kalem işi bezemeler görülmüştür. 

Genellikle bitkisel karakterli olarak düzenlenen bu bezemeler de natürmort ve çiçek 

demetlerinden oluşan kompozisyonların işlendiği ve ayrıca kubbeyi taşıyan kemerlerde ise 

çan motiflerine yer verildiği gözlemlenmiştir (Abdizâde, 1986: 101). 

Cami imamı ile yapılan görüşmede türbeye gelen kişilerin çoğunun hatta %98'inin Azeri 

olduğunu, ziyaretlerini genelde yazın turlarla gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Azerbaycan'ın 

Şirvanlı  şehrinden gelmiş olup Amasya'nın belirli köylerinde yaşayan Azerilerin de sık sık 

ziyarete geldiği ifade edilmiştir. Gelen ziyaretçilerin, türbeye emekleyerek girdiği, türbenin 

içinde bulunan caminin taşlarını öperek etrafını tavaf ettikleri, ziyaret sonunda caminin 
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etrafından taş toprak alıp götürdükleri hatta camiden tespih, eşarp götürdükleri ifade 

edilmiştir. 

4. Şeyh İsmail Siraceddin Şirvani Türbesi (Yukarı Türbe)  

Türbe, Amasya merkezde Şamlar Mahallesi'nde yer almaktadır. Türbe inşa kitabesinde 

belirtildiği üzere Osmanlı Sadrazamlarından Şirvanlı Zade Mehmet Rüştü Paşa tarafından 

1283 (1867) tarihinde yaptırılmıştır. 

Türbe kare planlıdır türbenin bitişiğinde yine kare planlı küçük bir cami bulunmaktadır. 

Üzerleri kubbelidir. Türbeye caminin  içinden girilmektedir. Türbe içerisinde Şirvanlı Şeyh 

İsmail Siraceddin ve oğlu İstanbul Kadısı Seyyid Ahmet Hulusi Efendi le damadı Hacı İsa 

Ruhi Efendi'nin mezarları yer alır.  

İsmail Siraceddin Şirvani, Hicretin 1197 (1782/83) yılında Rusya’nın Şemahi kazasına bağlı 

Kürtemir’de dünya ya gelmiştir. Dönemin önde gelen alimlerinden hadis ilmini, felsefi ilmileri, 

fıkıh ilmini tahsil etmiştir. İsmail Şirvani’nin başlattığı tasavvufi faaliyet kısa zamanda bütün 

Kafkasya’da süratle yayılarak daha sonra Şeyh Şamil‘in şahsında bayraklaşan Müridizm 

hareketine başlangıç oluşturmuştur. Faaliyetleri Rusya’nın siyasi politikalarına uymadığı için, 

Rusya tarafından evvela yakın müritleri hapsedilip sürgün edilmiştir. Şeyh İsmail Şirvani’nin 

bölgedeki nüfuzundan korkan Rus idaresi bir taraftan da O’nu tazyik etmeye başlamış ve 

Şirvan’ı terk etmesini istemiştir. Bu baskılar neticesinde önce Ahıska’ya sonra ise Anadolu’ya 

Amasya’ya göç etmiştir. Amasya’da 1847 (H.1264) senesinde çıkan kolera salgınından bir 

Ramazan ayında vefât etmiştir. (Börekçi, 2003: 67). 

Türbenin bitişiğinde bulunan cami imamı ile yapılan görüşmede, türbeyi ziyaret edenlerin 

genelde Azerilerin olduğunu belirtilmiştir. Azerilerden bir kısmının türbeyi ziyaret edip dua 

ederek gittiğini, bir kısmının ise türbeye girişte emekleyerek veya yerleri öperek türbeye 

girdiklerini ve bazı kişilerin türbelerin sandukaların üzerine tespih bırakıp, bu tespihleri 

üzerlerine sürdüklerini, yine çocuğu olmayan bazı bayanların iç çamaşırlarını sandukaların 

üzerine bırakıp daha sonra bunları aldıklarını ifade etmiştir.   

5. Halkalı Evliya Türbesi 

Halkalı Dede Türbesi, Amasya merkezde Şehirüstü Mahallesinde Halkalı sokakta 

bulunmaktadır. Türbe, inşa kitabesi ne göre 879 (1475) yılında yapılmıştır. Dört ayak üzerine 

oturmuş bir kubbe ile güney cephesi dışında kenarları açık, baldaken tarzda inşa edilen 

türbenin başındaki kitabede “ Şadgeldi Paşa’nın torunlarından Reis-ül Asker Burak Bey’in 

kızı Şahruze Hatun’un mezarı bulunmaktadır” yazmaktadır. Türbe içindeki sandukanın 

kuzeyinde eskiden bulunan iki siyah taş ve bu taşların kenarlarındaki halkalardan dolayı 

türbeye Halkalı Evliya Türbesi denilmektedir.  
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Türbenin orta yerinde bir sanduka vardır. Şahru  hatunun mezarı bu sandukanın altında bir 

mahzendedir. Sandukanın kuzeyinde dikdörtgen şeklinde siyaha yakın, birbiri ile karşı 

karşıya duran iki taş vardır. Bu taşların kenarlarında ikişer demir halka bulunmaktadır. Bu 

demir halkaların takılı olduğu taşlar, mahzenin ağzındadır. Gerektiği zaman, bu halkalarla 

tutulup taşlar kaldırılır ve mahzen açılır. Bu halkalara, yürüyemeyen çocukların ayakları, üç 

hafta cumartesi günleri takılırsa, Allah'ın izniyle, yürüdükleri inanışı yerleşmiştir (Abdizâde, 

1986: 158).  

Yaptığımız görüşmelerde, türbeye genelde, zamanı geldiği halde yürüyemeyen çocukların 

getirildiği, dualar okunduğu, çocuğun ayakları dualar eşliğinde üç kez halkaya sokulup 

çıkartıldığı ifade edilmiştir. Buraya gelen çocukların kısa sürede yürüdüğü halk arasında 

bilinen ve inanılan bir durum olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çocuklar yürüdükten sonra türbede 

kurban kesilip dağıtıldığı belirtilmiştir.  

6. Ehli Hatun Türbesi 

Ehli Hatun Türbesi, Amasya merkez Kurşunlu Mahallesi Karacaoğlan caddesinde demir 

yolunun hemen yukarısında bulunmaktadır. Ehli Hatun,  Amasya Emiri, Şadgeldi Paşazade 

Divitdar Ahmet Paşa'nın kızıdır. 871 (1467)’de Türbeyi ve onu tamamlayan diğer yapıları 

bina ettirerek vakıflarını tanzim etmiştir. Türbenin içinde bulunduğu oda, yıkılmış olduğundan, 

kabri açık kalmıştır kitabesi yok ise de vakfiyesinde türbesi zikredilmektedir. Kadınların 

ziyaret ettiği meşhur bir yerdir (Abdizâde, 1986:.149).  

Türbe tek katlı küçük bir evin içindedir. Bahçe kapısından girilince bir avluda mermer 

sandukalar bulunmaktadır. Ehli Hatun Türbesi bir oda içindedir. Hazire içinde iki tane mezar 

bulunmaktadır. Mezarlar, şahideli ve sandukalıdır. Mezarlardan birinin baş tacının iç 

kısmında  894 (1488) tarihi yazılıdır. Diğer mezarın baş tacında ise 830 (1427) tarihi yazılıdır.  

Türbeyi ziyarete gittiğimizde görüştüğümüz kişi, 70’li yaşlarda bir teyze idi. Türbe kapısını 

kilitlediğini çünkü çocukların veya insanların gelip buraları kirlettiğini dilek kuyusuna çöpler 

attığını söyledi. Dokuz yıldır oraya sahip çıktığını ve bakımını yaptığını belirtti. Demir kapıyı 

açtığımızda hemen kapının önünde poşet içinde kesme şekerler ve çay vardı. Bunları hayır 

için bıraktıklarını türbe bahçesinde çay demleyerek gelen kişilere ikram ettiğini söyledi. Ehli 

Hatun adındaki kişinin mezarının bulunduğu yer oda olarak çevrilmiş bir şekildedir. Türbe 

kapısının sağında bulunan mezarın Ehli Hatun’un aşçısının mezarı olduğunu, türbenin 

önündeki mezarın da hizmetçisinin mezarı olduğunu ve bahçe kapısının girişindeki Mustafa 

Çelebi yazan mezarın da Ehli Hatun’un kapıcısına ait olduğunu söyledi. Teyze bahçeye 

girdiğinde tüm mezarlara selam verdi. Buraya gelip dilek dileyenlerin hepsinin dileğinin kabul 

olduğunu belirtti. Hastası, sıkıntısı, derdi olanlar buraya geliyor, dileklerini dileyip dualarını 

edip gidiyorlar. Üç gün art arda gelip aynı dileklerde bulunmaları gerekiyor. Türbenin 
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bulunduğu bahçede oturma yerleri, bir kaç odalı bir müştemilat mevcuttur. Burada çay, 

semaver, bardak gibi malzemelerin bulunduğunu, gelenlere çay yaptığını söyledi. Ayrıca 

dileği kabul olanlardan bazıları dileğim kabul olursa burada yemek vereceğim gibi bir adak 

adadığını onların da yemek getirdiğini ve buraya gelenlere ikram ettiklerini söyledi.   

Yanında ziyaretçilerin namaz kılması içinde bir oda bulunmaktadır. Bahçede “Dilek Kuyusu” 

adı verilen bir kuyu vardır. Görüşme yaptığımız kişi, dilek kuyusundan ise kovayla su çekip 

hastalığı veya bir sıkıntısı olanlara verdiğini suyu alanların bu su ile yıkandığını daha sonra 

hastalıklarının iyileştiğini söyledi. Daha çok ruhsal hastalıkları olanların,  çocuklarının çok 

hareketli yaramaz olduğunu söyleyenlerin buraya geldiğini ve geldikten sonra iyi olduklarını 

anlattı. Ayrıca dilek kuyusu üzerine battaniye örttüğünü ve dilek dileyen kişinin başını örtünün 

altına sokup kuyuya baktığını, kuyunun içinde bir ışık, yıldız, aydınlık ve bunun gibi bir işaret 

görürse dileklerinin kabul olduğuna inandıklarını anlattı.  

Türbe genelde hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Türbe genellikle 

kadınlar tarafından, haftanın her günü ama özellikle cuma günleri yoğun bir şekilde ziyaret 

edilmektedir. Türbe evlenmek isteyen fakat evlenememiş kızların kısmeti açılsın diye veya 

çocuk isteği için ziyaret edilmektedir.  

7. Akbilek (Bahşi Halife) Türbesi 

Amasya'nın Akbilek mahallesinde yer alır. Baş ve ayak taşından oluşan basit bir mezar 

yapısıyken Amasya Belediyesince 2000’li yıllarda üzerine kare planlı, kırma çatılı ve çatı 

üzerine fenerli ahşap bir yapı inşa edilmiştir (Doğanbaş, 2018:.88). 

Kaynaklara göre, Halfeti tarikatından, “Akbilek” olarak bilinen ve meşhur müfessirlerden olan 

Molla Bahşi Halife adlı zatın medfun bulunduğu, burasının önemli bir ziyaret mekânı 

olduğunu ifade edilir (Abdizâde, 1986: c.1,48). Akbilek Bahşi Halife, aslen Amasya'nın 

Sonusa köyündendir. İlköğrenimini Amasya'da tamamlayan bu zatın, Arabistan'a giderek 

burada, İmam Süyuti, Şeyhülislam Zekeriya El Ensari ve Şemseddin Muhammed es-Sehavi 

gibi meşhur alimlerden ders aldığı ve sonra tekrar Amasya’ya döndüğü bilinir. Ayrıca ünlü 

müftülerden İbni Kemal'in Akbilek Bahşi  Halifeden tefsir ve hadis okuduğu belirtilir (Olcay, 

2010: 52). 1524 yılında vefat eden  Akbilek Bahşi Halife’nin Miracü’l- ula fi tefsir-i Suret’i 

İsra  ve Tenbihu’l-Gani fi Ru’yeti’n-Nebi adlı iki eserinin olduğu (Mehmed Tahir, 1972: c.1, 

239) ve Kazancı  Mahallesinde bir mescid inşa ettirdiği (Abdizâde, 1986: c.1, 91) ifade edilir.  

Menkıbeye göre, Bahşi Halife’nin de hikmetinin abdest konusunda olduğunu söylemiştir. 

Evliya abdestin faziletlerini bir vaazında anlatmaktadır. Abdest aldıkları bölgelerin ahirette nur 

gibi parlayacağından bahsetmektedir. Bunun nasıl olacağını bazıları aklından geçirirken 

Akbilek işte böyle diyerek kollarını açar ve abdest aldığı yerleri nurlar içinde aydınlanır. 

Bunun üzerine ona Akbilek denilmektedirler. 
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Yapılan görüşmelerde türbeye yoğun bir ilginin olduğunu, ziyarete gelen insanların türbenin 

içine yiyeceklerini (arpa, buğday gibi) içeceklerini bıraktıklarını, çocuğu olmayan kadınların 

elbiselerini bıraktıkları, ertesi gün gelip kıyafeti tekrar aldıkları ifade edilmiştir.  

8. Kurtboğan Türbesi (Şeyh Hamza Türbesi) 

Kurtboğan Türbesi, Amasya merkezde, Hızır Paşa Mahallesi, İstasyon caddesi üzerinde 

Kurtboğan Camisinin yanında bulunmaktadır. Kurtboğan olarak da anılan evliya Fatih Sultan 

Mehmet’in hocası olan Akşemseddin’in babasıdır. 12 tane oğlu olmuştur. Amasya’nın en çok 

ziyaret edilen evliyalarındandır. Şam’lıdır. Soyu Hz. Ebu Bekir’e kadar gitmektedir. Asıl adı 

Hamza Şami bin Mehmet’dir. 1383 yılında Şam’dan Anadolu’ya gelip Kavaklı’da ikamet eder 

(Köken, 2013: 25). Kurtboğan Türbesi’nin üzerinde herhangi bir inşa kitabesi bulunmadığı 

için kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak Mustafa Vazıh Efendi, Atik Ali Paşa'nın 

Kurtboğan Evliyası üzerine bir kubbe yaptırdığını ifade eder (Mustafa Vazıh, 2014: 68). 

 Baldaken tarzda yapılmış olan türbe, kare formlu dört taş paye üzerine oturtulmuş  sütun 

başlıkları ile 2016 yılında, aslına uygun bir şekilde tuğla malzeme ile yeniden inşa edilen dört 

yanı kemerli bir kubbe bölümü yer alır. Eskiden yer alan bir önceki basık beton kubbenin 

1939 depreminde türbenin yıkılan kubbesinin yerine sonradan yapıldığı kuvvetle 

muhtemeldir. Türbenin orta kısmında betondan yapılmış dikdörtgen bir mezar yapısı 

mevcutken Amasya Müze Müdürlüğünce 2012 yılında yapılan kazı çalışmalarında bu mezar 

kaldırılarak yaklaşık bir metre aşağıda bulunan özgün sanduka açığa çıkarılmıştır 

(Doğanbaş, 2018: 68). 

Amasya halkı tarafından ‘Kurtboğan Evliyası’ olarak adlandırılan yerle ilgili olarak Mustafa 

Vazih Efendi'nin eserinde nakledilen bir menkıbe de, Şeyh Hamza’nın cenazesinin kabre 

konulduğu gece bir kurt gelerek şeyhin naaşını kabirden çıkarmak istemiş bunun üzerine 

mezardan uzanan bir elin kurdu boğduğu belirtilir, ancak elin dışarıda kaldığı ve bütün 

gayretlerine rağmen mezar içerisine çekilmediği sonra elin temiz bir şekilde yıkanması 

üzerine elin mezar içerisine çekildiği rivayet edilir (Mustafa Vazıh, 2014: 85; ayrıca bkz. 

Köken, 2013: 25). Bu menkıbede anlatılanların görülmesi üzerine mezarda yatan zata 

Kurtboğan adı verilmiştir.  

Yapılan görüşmelerde, daha önceleri türbede bulunan ağaca dileklerin kabul edilmesi için 

bez bağlandığı ifade edilmiştir. Sonradan ağacın kesilmesiyle bu uygulama bırakılmıştır.  

Türbe cami yanında bulunduğundan dolayı Cuma günü namazdan çıkanlar hayır duası için, 

bayanlar ise değişik dilekler için türbeyi ziyaret etmektedirler. Türbe, abdestsiz ziyaret 

edilmez. Adak adayanlar adaklarını dışarıda kesip fakirlere dağıtırlar.  
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9. Selamet Hatun Türbesi 

Selamet Hatun Türbesi, Amasya İli merkezi Pirinççi Mahallesi, Selamet Hatun sokaktadır. 

Türbede Amasya kadısı ‘Molla Beylik’ diye de tanınan Nizameddin Abdurrahman Çelebi’nin 

faziletiyle tanınmış kadınlardan olan Selamet Hatun medfundur (Abdizâde, 1986: c.1, 160). 

Kare planlı üzeri kubbeli bir türbe olup, yolun kodundan dolayı zeminden biraz aşağıda 

kalmıştır. Türbenin köşeleri düzgün kesme taş diğer yerler ise moloz taş malzeme ile 

yapılmıştır. Kubbesi ve kirpi saçakları kiremit ile kaplanmıştır. Türbenin içi temiz ve bakımlı 

görünmektedir. Türbenin etrafına ikamet eden halk tarafından, türbenin temizliği yapılmakta 

ve türbe ile sürekli ilgilenilmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, daha önceleri türbeye ziyarete gelenlerin burada yatan zatın şefaatini 

almak için mum yaktıkları, bez bağladıkları, kâğıt bırakıtları gözlemlenirken ve artık bu tarz 

uygulamaların görünmediği ifade edilmiştir.  

10. Baba İlyas Horasani Türbesi 

Baba İlyas Horasani Türbesi, Amasya merkezde, Gökmedrese Mahallesi, Ferhat sokakta 

Şadgeldi Paşa türbesinin hemen arka tarafında bulunmaktadır. Türbe eski bir evin 

bahçesindedir. Bahçeye beton dökülmüş olup türbenin giriş kısmı demir kapak ile 

kapatılmıştır. Kapağı açtıktan sonra yaklaşık 3-5 metre derinlikte 1 metre çapında bir alandan 

merdivenle inilebilir. Türbenin girişi ise inilen yerin aşağısında 50-60 cm gibi dar bir alandır 

bu nedenle içeriye ancak sürünerek girilebilir. 

Anadolu kültür ve inanç tarihi açısından önemi yadsınamayacak önder kişiliklerden olan 

Baba İlyas Horasani, 13. yy.’da meydana gelen Moğol akınları dolayısıyla Anadolu'ya gelmek 

zorunda kalan ve Horasan erenleri olarak bilinen topluluklardandır (Doğanbaş 2018: 52). Asıl 

adı Ebu’l Beka Şücaeddin İlyas bin Ali el-Horasani olan Baba İlyas büyük bir halk hareketi 

olan “Babailer Başkaldırısını” gerçekleştirdiği için meşhur olmuş ve tarihteki yerini almıştır 

(Ahmed Eflâkî (1964: 597). 

Baba İlyas Horasani’ye ait olduğu bilinen iki türbe vardır. Birinci türbe, Amasya Müzesi 

kayıtlarında Baba İlyas Horasani Türbesi olarak kayıtlı olup bahsettiğimiz Amasya'nın 

Gökmedrese Mahallesinde yer alır. Amasya Müzesi kayıtlarında Hızır İlyas Türbesi olarak 

geçmiş olan ikinci türbe ise Amasya’ya 11 kilometre mesafede olan İlyasköy’de 

bulunmaktadır (Doğanbaş 2018:.44). Her iki türbenin de inşa kitabeleri yoktur. Bu nedenle 

hangi türbenin Baba İlyas Horasani’ye ait olduğu konusunda kesin bir sonuca 

varılamamaktadır.   

Ünlü Amasya Tarihi yazarı Abdizade’nin kitabında, bu türbe Anbarlı Evliya Türbesi diye 

geçer. Türbeye girildiğinde kubbesi Bektaşi Tekkesi şeklinde olan dört köşeli  ufak Kargir bir 
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oda görülür. Odanın ortasında eski yeşil bir örtü ile örtülü gayet eski bir tahta uzatılmış olup 

bu tahtanın üzerinde parça parça insan kemikleri serilmiştir. Kol bacak ve bilek kemikleri 

keskin bir alet ile kesilmiş gibi bir vaziyet göstermektedir. Türbenin bu esrarlı hali ve 

kemiklerin bu vaziyeti 1239 da Amasya'da peygamberlik davasında bulunan meşhur yalancı 

Peygamber Baba İshak Kefersudi’nin  türbesi olduğunu işaret etmektrdir. Kısaca tekrar 

hatırlatmak gerekir ki Baba İshak Peygamberlik iddiasında bulunarak isyan edip Amasya, 

Tokat ve Sivas sancaklarını istila ettiğinde, Mübarizüddin Armağan Şah karşılık vermiş ve 

Amasya’da onu muhasara altına almıştır. Armağan Şah, Baba İshak’ı, kendine mahsus 

tapınağında yakalamış ve asmak suretiyle idam edip, leşini kokuncaya kadar darağacında 

güneşin karşısında tutturmuş, daha sonra indirip parçalanmıştır. Baba İshak’ın talebeleri de 

kemiklerini gece toplayıp, saklamışlardır (Abdizâde, 1986: c.1,148). 

Çevresindeki Kadılar Türbesi ve Şadgeldi Paşa Türbesi de bize ipucu verir niteliktedir zira bu 

üç türbenin de hemen hemen yan yana olmaları gösteriyor ki Baba İlyas Türbesi önceden 

yüksekte olup sonradan aşağı çökmüş veya gömülmüş değildir (Abdizâde, 1986: c.1,.149). 

Türbenin vaziyeti ve orada yatan  kişinin kemikleri düşünülecek olursa, bu türbenin, Baba 

İshak’ın hayranları tarafından kasıtlı olarak, yer altında yapılarak, kemiklerini ziyaret için 

buraya defnettikleri  ve böylece halktan gizlemeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

Amasya, günümüze kadar birçok kültüre, uygarlığa, imparatorluğa ev sahipliği yapmış 

geçmişi binlerce yıl önceye dayanan bir şehirdir. Araştırmamızda Amasya’nın merkezinde 

bulunan dini ziyaret yerleri tespit edilerek dini ziyaret yerlerinin tarihsel geçmişi ve nitelikleri 

belirlenerek, halkın günümüzde bu dini ziyaret yerlerine olan bakış açısı aktarılmaya 

çalışılmıştır. 

Dini ziyaret yerleri ile ilgili olarak şu hususular söylenebilir: Bu mekânlara sadece dua etmek 

için gidenlerin oranın yüksek olmasının yanında, yatan kişiden bir dilek veya derdine deva 

amacıyla ziyarette bulunanlarında olduğunu gözlemlenmektedir. Aynı zamanda “kutsal 

bilinen bir yere uğrama arzusu” nun da önemli bir etken olduğu ifade edilebilir.  
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Deniz İşletmeciliğinin Bir Kolu Olarak Gemi Kiralama ve Brokerlik 

Hizmetlerinde Pazarlama Yönetiminin Önemi 

The Importance of Marketing Management In Ship Chartering and 

Brokering Services As An Area of Maritime Business 

Erdal ARLI1 

ÖZET 

Gemi kiralama ve brokerlik hizmetleri/işletmeleri deniz işletmeciliğinin ve uluslararası ticaretin alt 

dallarından birini oluşturmaktadır. Bu işletmeler deniz işletmeciliğinin ve uluslararası ticaretin en 

önemli parçasını oluşturan ithalatçı/ihracatçı işletmeler ile armatör işletmeleri arasında aracı görevini 

üstlenen, gemiye yük, yüke gemi tedarik eden işletmelerdir. Gemi kiralama ve brokerlik işletmeleri 

gerek ithalatçı ve ihracatçı işletmelere gerekse armatör işletmelerine maliyet, pazarlama, finans ve 

ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamaktadırlar. Özellikle dünya ticaretinin küreselleşmesi ile birlikte 

gemi kiralama ve brokerlik dünyada dış ticaret anlamında önemli bir konum almakta ve işletmeler 

arasındaki rekabet hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda her geçen gün artmaktadır. Bu 

bağlamda da gemi kiralama ve brokerlik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için rekabet avantajı 

sağlayacak en önemli özelliğin farklılaşmak ve farklı pazarlama stratejilerine yönelmek olduğu açıktır. 

Bu araştırmanın amacı gemi kiralama ve brokerlik işletmeleri için pazarlama yönetiminin önemini 

ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada gemi kiralama ve brokerlik işletmeleri için pazarlama 

uygulamalarına değinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: deniz işletmeciliği, gemi kiralama ve brokerlik, pazarlama 

 

ABSTRACT 

Ship chartering and brokerage services/businesses are one of the sub-branches of maritime business 

and international trade. These enterprises which act as the mediator between the most important part 

of maritime business and international trade which are importers / exporters  and shipowner 

companies, supply vessel to  load and load to vessel. Ship chartering and brokering firms provide 

significant contributions to both importers and exporters as well as shipowner companies in terms of 

cost, marketing, finance and economy. Especially with the globalization of world trade, ship chartering 

and brokerage take an important place in the world in terms of foreign trade and competition between 

enterprises is increasing day by day in both national and international markets. In this context, it is 

clear that the most important feature that will provide a competitive advantage for the companies 

operating in the field of ship chartering and brokerage is to differentiate and address different 

marketing strategies. The aim of this research is to reveal the importance of marketing management 

                                                           
1 Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı, 
erdal.arli@istanbul.edu.tr  
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for ship chartering and brokering businesses. For this purpose, marketing practices for ship chartering 

and brokering firms were discussed and recommendations were made. 

Keywords: chartering and brokerage, maritime business,  marketing 

Giriş 

Deniz işletmeciliği bir sosyal bilimler alanı olarak hem işletme ekonomisine hem de ülke 

ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir bilim dalıdır. Deniz işletmeciliği sektörel anlamda da 

alt alanı olarak birçok işkolunu içerisinde bulundurmaktadır. Örneğin yat işletmeciliği, marina 

işletmeciliği, kruvaziyer işletmeciliği, liman işletmeciliği bunlardan bazılarıdır. Gemi kiralama 

ve brokerlik hizmeti de hem yat işletmeciliği sektöründe hem de ticari gemi işletmeciliğinde 

önemli bir yere sahip deniz işletmeciliğinin en önemli kollarından birini oluşturmaktadır. Gemi 

kiralama hizmetleri denizcilik işletmelerinin gelir sağlayan en önemli departmanı 

durumundadır. Yat işletmeciliğinde kiralama ve alım-satım hizmetlerinin sağlanması ve buna 

bağlı olarak teknelerin pazarlanmasında gemi kiralama departmanının rolü büyüktür. Aynı 

biçimde ticari gemi işletmeciliğinde de yük ve gemilerin pazarlanması, pazara sunulması ve 

yüke uygun geminin ve gemiye uygun yükün bulunmasında gemi kiralama ve brokerlik 

hizmetleri önemli rol oynamaktadır. Özellikle pazarlamanın bir bileşeni olarak fiyatlandırma 

gemi kiralamada gelir getirici özelliğe sahiptir. Gemi kiralamada fiyatlandırma navlun (taşıma 

bedeli) olarak adlandırılır.  

Gemi taşıma bedeli belirlenirken taşıma hattı özelliği göz önünde bulundurulur. Taşıma tipi 

özelliği de liner ve tramp taşımacılık olarak ikiye ayrılır. “Liner taşımacılıkta tarifeye bağlı 

olarak bir taşıma söz konusudur. Gemilerin ve yatların kiralama ve pazarlanmasında tek bir 

müşteriye yönelik pazarlama söz konusu olduğu gibi birden fazla kişiye yönelik olarak da 

pazarlama söz konusu olur. Ticari gemi işletmeciliğinde gemiler yükleme ve boşaltma 

tarihleri önceden belirlenmiş belirli limanlar, yat işletmeciliğinde ise belirli koy ve 

destinasyonlar arasında düzenli seferler yaparlar” (Çetin, 1997; Kendall  ve Buckley, 2001; 

Özer, 2010). “Bu taşımacılıkta tramp taşıma sisteminin tersine birçok müşteri bulunup, 

konteyner içerisine yük bulmada yoğun bir pazarlama faaliyeti mevcut olup, genel anlamda 

çok yoğun değildir. Tramp sözleşmelerinde durum liner taşımacılığa göre farklıdır. Gemi 

işletmelerinin müşteri olan ithalatçı ve ihracatçı ile gemi işletmesinin brokeri arasında yoğun 

bir pazarlama faaliyeti söz konusudur” (Çetin, 1997; Kendall ve Buckley, 2001; Özer, 2010). 

Armatör bu pazarlama faaliyetinde gemisinin özelliklerini ortaya koyarken, müşterisi olan 

ithalatçı ve ihracatçı yükünü en düşük maliyetle ve güvenle taşıyabilecek işletmeye vermek 

ister.  
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Gemi Kiralama Kavramı  

Gemi kiralama kavramı geminin denize, yola ve yüke uygunluk özelliklerine göre en yüksek 

navlunu veren ithalatçı veya ihracatçıya belirli bir süreliğine veya belirli bir sefer bölgesi için 

ya da çıplak tekne olarak kiralanmasıdır. Burada amaç mümkün olduğunca yüksek 

fiyatlandırma yani yüksek navlun üzerinden kiralamadır. “Bunun için günlük navlun 

miktarlarının belirli hatlarda taşımacılık yapan gemi acente ve brokerlerinden alındığı ve 

hesaplandığı “Baltic Dry Index”,  

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic,https://tr.investing.com/indices/baltic-dry  

brokerlerinin listeleri, İngiliz, Amerikan, Japon, Norveç Lloyds listeleri ve pazarda faaliyet 

gösteren işletmelerin hazırladığı “World Scale” listeleri gibi yayınlar navlun pazarında faaliyet 

gösteren denizcilik işletmelerinin brokerlerine, pazarlama departmanlarına ve serbest 

brokerlere iletilir ve bu kurum ile birimlerin pazara yönelik bilgi sahibi olmaları sağlanır” 

(Collins, 2000; Özer, 2010). 

“Deniz işletmeciliğinde yer alan armatör, kiracı ve broker gibi önemli çevrelerce bir geminin 

hukuki kiralama sözleşmeleri aracılığıyla yük taşımacılığı için (yat ve kruvaziyer gemilerinde 

yolcu taşımacılığı) pazarlanması uygulamada, geniş anlamıyla “gemi kiralama” olarak ifade 

edilmektedir. Literatürde gemi kiralama türleri için “sefer üzerinden gemi kiralama”, “zaman 

üzerinden gemi kiralama”, “çıplak gemi kiralama” kavramları kullanılmaktadır” (Çetin, 1997; 

Ülgener, 2000, Kendall ve Buckley, 2001; Özer, 2010).  

“Çıplak tekne kiralamada (bare boat charter) gemi maliki donatan sıfatını kaybeder ve kiracı 

gemi işletme müteahhidi özelliğine sahip olur” (Ülgener, 2000). “Gemi kirasında geminin 

hemen hemen tüm kontrolü kiracıya geçmekte, hatta dış ilişkide “gemi işletme müteahhidi” 

olarak donatan statüsüne sahip olmaktadır. Dolayısıyla gemi kirası sözleşmelerinde kiralayan 

olarak sözleşmenin bir tarafında gemi maliki bulunurken kiracı tarafında ise gemi işletme 

müteahhidi yer almaktadır” (Ülgener, 2000).  

Sefer üzerinden yapılan gemi tahsisi sözleşmelerinde (voyage charter) armatör; gemi 

kaptanı, baş mühendisi, güverte ve makina zabitleri, güverte ve makine personeli, fuel oil, 

diesel  oil, lub-oil ve tatlı suyuyla donatılmış gemisinin bu masraflarını kendisi karşılamak 

üzere belirli bir sefer güzergahı içerinde belirli bir navlun ücreti karşılığında olmak kaydıyla 

ithalatçı veya ihracatçının yükünü  taşımayı kabul eder (Kendall, Buckley, 2001).  

“Zaman üzerinden yapılan sözleşmelerde (time charter) ise taşıyan zaman esası üzerinden 

ödenecek olan navlun karşılığında, gemiyi yük taşınması için belirli bir süre taşıtana tahsis 

etmeyi ve bu amaçla geminin ticari kontrolünü devretmeyi taahhüt eder” (Ülgener, 2000).   

“Zaman üzerinden kiralama sözleşmeleri, gemi sahibi ve kiracıların anlaştıkları herhangi bir 

zaman dilimi için yapılabilir. Bu sözleşme altında basitçe geminin amortisman, kumanya, tatlı 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
https://tr.investing.com/indices/baltic-dry
https://tr.investing.com/indices/baltic-dry
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su, sigorta, işletim, personel gibi sabit masrafları taşıyan yani gemi sahibi ya da işleticisi 

üzerinde kalırken, yapılacak olan sefere ilişkin fuel oil, diesel oil, liman masrafları ve navlun 

gibi değişken masraflar taşıtanın yani kiracının sorumluluğundadır” (Öztürker, 2009).  

Gemi Kiralama ve Brokerlik Hizmetlerinde Pazarlama Yönetiminin Önemi 

“Gemi kiralama hizmetlerinde pazarlama; iki temel unsuru olan yükler ve yük gemileri 

arasındaki arz talep dengesi ve navlun pazarının belirlenmesini sağlayan temel faaliyettir” 

(Çetin, 1997). Gemi kiralama hizmetlerinde en önemli rol oynayan işletme personeli ise 

pazarlama yönetimi ve brokerlerdir. Geminin pazarlanmasında, yüke uygun geminin tedarik 

edilmesinde pazarlama yönetimi rolünü üstlenen birim işletmenin pazarlama departmanı ile 

birlikte hareket etmek üzere olan brokerlerdir. Bu bağlamda işletmenin diğer işletmelere 

kıyasla rekabet edebilmesi, navlunu yüksek yükleri yakalayabilmesi için ithalatçı ve 

ihracatçıların istek ve ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi gereklidir. Bu sadece broker 

tarafından gerçekleştirilecek bir analiz değildir. Mutlaka işletmenin pazarlama departmanı ile 

dirsek dirseğe çalışılması gereken bir konudur.  

Ayrıca geminin hangi unsurlarının ön plana çıkartılması gerektiği, yüksek navlun ödemeyi 

kabul eden kiracıların belirlenmesi, navlunu ve demuraj bedelini zamanında ödeyen 

kiracıların tespit edilmesi hem ulusal hem de uluslararası pazarlara yönelik yapılacak 

genişletilmiş bir pazarlama araştırması ile mümkün olur.  

Gemi pazarlamasında geminin yeni olması önemli bir unsurdur. Filosu genç olan bir 

armatörün özellikle bu durumunu ön plana çıkarması daha kolay ve yüksek miktarda navlun 

anlaşması yapabilmesine olanak sağlayacak etkenlerden biridir. Çünkü bir yük sahibi yükünü 

tam zamanında, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim almak ister.  Dolayısıyla yeni ve 

kondisyonu yerinde bir gemiyi tercih etmesi aşikârdır. Yirmi yaşında bir gemi ile üç yaşında 

bir gemi karşılaştırıldığında yük sahibinin daha genç gemi kiralamak istemesi doğaldır.  

Ayrıca yüksek hızlı ve elleçleme araçları modern gemileri bulunan bir armatörün bu 

özelliklerini tutundurma faaliyetleri içerinde sunması rekabet avantajı sağlamasına olanak 

sağlayacaktır. 

Bunun yanı sıra işletmenin deneyimli yabancı dil bilen gemi kaptanı ve personeline sahip 

olması tutundurma faaliyetlerinde kullanması gereken unsurlardan biri olmalıdır. Özellikle 

zaman üzerinden yapılan gemi tahsisi sözleşmelerinde kiracı kolaylıkla irtibat kurabileceği 

İngilizcenin yanında ikinci veya üçüncü yabancı dile sahip bir kaptanla çalışmayı tercih 

edebilir. Örneğin bir Fransız kiracı Fransızca bilen bir kaptanı tercih sebebi sayabilir. 

 İlave olarak referansları güçlü, imajı yüksek firmalarla çalışmış olmak da armatörün kiracı 

tarafından tercih edilmesindeki bir diğer etken olabilir. Örneğin uluslararası anlamda iyi bir 

imaja sahip petrol şirketlerinin ürünlerini taşıyan bir armatör işletmesi tutundurma 
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faaliyetlerinde bunu kullanmalıdır. Bu durum armatöre imaj ve prestij kazandırdığı gibi kolay 

yük bulmasında da yardımcı olacak bir unsur olabilir. 

Sonuç 

Artık günümüzde işletmelerin rekabet avantajı sağlamak, pazar payını ve karlılığını arttırmak 

amacıyla doğru ve yerinde pazarlama stratejileri uygulamaları gerekmektedir. Birçoğu aile 

işletmesi olan armatör işletmeleri için de aynı durum geçerlidir.  

Rekabetin yoğun olduğu gemi işletmeciliği pazarında armatörlerin daha fazla navlun geliri 

elde etmek için hangi unsurları ön plana çıkarmaları gerektiği iyi analiz edilmeli ve en önemli 

rekabet belirleyiciler ortaya konulmalıdır. Bunun yanı sıra hizmet kalitesinin arttırılması, gemi 

işletmelerinin müşterisi olan ithalatçı ve ihracatçıların istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve 

karşılanmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi rekabet stratejileri açısından son 

derece önemlidir.  

Ancak armatör işletmelerinin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek beklentileri 

karşılamaları yeterli değildir ayrıca bunların pazara duyurulması da gereklidir. Bunun için 

hangi tutundurma faaliyetlerinden yararlanılması gerektiği ortaya konulmalı ve çok iyi 

düzenlenmiş pazarlama stratejileri uygulanmalıdır. Dolayısıyla gemi işletmeleri için brokerlik, 

gemi operasyon departmanı, ISM birimi kadar önemli departmanlardan biri de pazarlama 

departmanı olmalıdır. Günümüze baktığımızda birçok sanayi alanında işletme müdürlüğüne 

atanan ve CEO olarak terfi ettirilen yöneticilerin çoğunun pazarlama kökenli olduğu 

görülmektedir.  

Bu bağlamda bir armatör işletmesinin pazardan daha yüksek pay alabilmesi ve karlılığını 

arttırması, sektörde daha iyi bir imaja sahip olabilmesi için doğru ve yerinde pazarlama 

stratejilerine ihtiyaç duyacağı açıktır. Dolayısıyla kurumsal bir armatör işletmesi olma yolunda 

ilerleyen bir armatör işletmesinin büyümesinde pazarlama departmanının ve pazarlama 

kökenli bir işletme müdürünün önemi aşikârdır. 
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Modernite ve Zaman Algısı 

Modernity and Time Perception 

 

Feyza CEYHAN ÇOŞTU1 

 

ÖZET 

Değişen dünya da saat dilimlerine göre hayatı planlamamız, aydınlık-karanlık, başlangıç-bitiş, önce-

sonra gibi temel zamansal ifadelerin de değişmesine neden olmuştur. Güne başlarken artık aydınlığı 

beklemeyen bizler için, havanın kararması da günün bittiği anlamına gelmiyor. Zamansal ifadelere 

göre kurguladığımız hayatın, modern dünyayla birlikte saat dilimleri arasında mekik dokuyan daha 

detaycı bir gün planına dönüşmesi zamanın anlamıyla ilgili yeniden düşünmemizi gerektirmektedir. 

Modern dünya her şeyi zaman ve mekân çerçevesinde dönüştürmekte ve bir bakıma da kontrol altına 

almaktadır. 

Bu bildiride, zamanın geçmişten günümüze değişen algısına dair bir betimleme yapılarak, modern 

dünyanın zamansızlığı konusu tartışılacaktır. Bildirinin temel iddiası, moderniteyle birlikte değişen zihin 

dünyamızda zaman artık sadece bir planlama aracı değil, aynı zamanda yaşamımızın formudur. Konu 

makro bir yaklaşımla ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Modernite, Zaman Algısı, Değişim 

 

ABSTRACT 

Planning of our life in changing world according to time zones has also changed the basic temporal 

expressions such as light-darkness, beginning-ending, before and after. Now we don't expect rising 

with the sun to start the day. It doesn't mean the day is over when getting dark. The life we have 

constructed according to temporal expressions has become incompressible into time zones with the 

modern world. This situation has necessitated rethinking about the meaning of time. The modern 

world transforms everything within the framework of time and space and in a way also takes control. 

In this paper, I will be discussed that with a description of the changing perception of time from past to 

present and the timelessness of the modern World. The basic claim of the paper is that time is not 

only a planning tool, but also a form of our life in our changing world of mind with modernity. The 

subject will be discussed with a macro perspective. 

Keywords: Modernity, Time Perception, Change 
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Giriş 

1. Zaman Nedir? 

Zamanın ne olduğu sorusu yüzyıllardır insanları meşgul eden bir sorudur. Her gün aşina 

olduğumuz bu kavramın ne olduğunu bildiğimiz konusunda bir şüphemiz yok gibi davranırız. 

Fakat Augustinus’un da bize dediği gibi hiç kimse sormadığında zamanın ne olduğunu 

bildiğimizi düşünüyoruz ama biri sorup da açıklama istediğinde zamanın ne olduğunu aslında 

bilmiyoruz (Augustinus, 2010: 374). 

İnsan bir zaman içinde ve zamana göre belirlediği bir hayatı yaşamaktadır. İnsanın içinde 

kendini bulduğu bu zamanı anlaması, yorumlaması ve kendi yaşadığı zamanın üzerine çıkıp, 

zaman üzerine konuşması kolay değildir. Buna rağmen zaman çeşitli yönleriyle –fiziksel, 

sosyal ve felsefi- konuşulmaya devam etmiştir.  

Zamanın ne olduğu problemi onun bir gerçeklik olarak hayatımızda bulunması üzerine 

kurguludur. Dolayısıyla düşünce dünyasına baktığımız da zamanın nasıl bir gerçeklik olduğu 

probleminin tartışılması üzerine zaman tanımları karşımıza çıkar. Bu tanımlamalardan belki 

de en çok konuşulanı zamanın ölçülebilir ve nesnel bir gerçeklik olduğu konusudur. Fizikçiler, 

özellikle de son dönem çalışmalarında, zamanın uzayda eğilip bükülmesinden ve onu 

ölçtüklerinden bahsederler. Böyle bir zamanın, ontolojik bir gerçekliğinin olduğu ve 

matematiksel düzeyde bu ölçümlerin hepsinin yapılabilmekte olduğunu gösterirler. Bu 

noktada zamanın, fizik dünyanın diğer unsurları gibi, nesnel bir olgu olduğu konusu 

konuşulabilmektedir. Zaman her ne kadar bizim duyu dünyamızın dışında ve direkt olarak 

algımıza girmese de, biz bu zamanı dolaylı yollardan, hareket veya hıza bağlı olarak, 

deneyimler ve ölçeriz. Hareket, hız gibi unsurlarla zamanın varlığını tecrübe ederiz.  

Zamanın ölçümlenmesi dünyanın günlük tam dönüş hareketi ile saati var ederken, yıllık 

dönüş hareketi ise takvimsel zamanı var etmiştir. Dolayısıyla dış dünyada doğrudan algımıza 

girmeyen zaman, takvim ve saat gibi araçlar vasıtasıyla ölçülebilir hale gelmektedir. 

Dünyanın kendi ekseni etrafında bir günde dönüşü ve bu dönüşün sabit aralıklarla 

tekrarlanışı birinci dönüş ve ikinci dönüş olarak sıralanmasını gerektirmiştir. Aslında 

dünyanın dönüşü her gün aynı şekilde tekrarlandığı halde, bunu, önceki ve sonraki dönüş 

olarak nitelemek, dün ve bugünü ve bir sonraki dönüşün getireceği yarını oluşturur. Bu 

dönüşler birikir birikir ve 365 kere tekrarlanır. 366. dönüşün ise dünyanın ilk dönmeye 

başladığı noktada olduğu fark edilir ve dönüş sıfırlanır tekrar birinci dönüşe geçer. Tabi bu 

arada bizler bunu bir yıl geçmiş olarak tarihlendiririz. Kolay değil, dönüp duran dünya aynı 

noktaya gelip tekrar 365 günlük yörüngedeki yolunu tamamlayacaktır. Bu tekrarlanışlar insan 

için bir zarureti gerektirir ve geçip giden süre, aralıklarla işaretlenmeye başlanır. Bu insanın 

pratik hayatında işlerini kolaylaştırmak için bir zorunluluktur. Fakat bunun ötesinde insan 
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zihni de akan, değişen şeylerin farkındadır. Yani dünyanın döndüğünün bilinmediği 

zamanlarda da güneşin doğuşu yeni bir günün başlangıcını, güneşin batışı ise günün bitimini 

insana anlatır. İnsan zihnindeki aydınlık ve karanlık imgesi, başlangıç ve bitişle 

örtüşmektedir. Dolayısıyla her yeni gün, yani aydınlık yani başlangıç, karanlığa giden bir 

süreyi bize anlatır. Zaman aslında insan için başlayan ve biten ve sonra tekrar başlayan bir 

sürenin diğer adıdır.  

Zamanın ölçülebilir olmasının asıl gayesi insan hayatını düzenlemek içindir. İnsan bu 

sayede, zamanı kullanmayı öğrenir. Yıllık planlar, günlük planlamalar ve hatta dakikalık 

planlar yapmak kolay hale gelir. Sosyal hayatın düzeni için zamanı da kullanılır hale getirmek 

zorundayızdır (Elias, 2000). Bu açıdan bakıldığında zamanın sadece fiziksel yönünün değil 

sosyal hayatta da bir karşılığı olduğunu görmek durumundayız. Toplumların pratiğinde 

zaman belirleme sorunlarının önemi gittikçe artarken, toplum teorilerinde, zaman konusuna 

verilen önem bu artışa paralel değildir (Elias, 2000: 118). Dolayısıyla fizik biliminin ve 

felsefenin zamanı bir mesele olarak görmeleri ne kadar doğalsa, sosyolojinin konusu olarak 

zamanı tartışmak da o kadar doğaldır. 

İnsan bir toplum içerisinde yaşar. Bu toplumda meydana gelen her türlü değişim ve gelişim 

insanı ve insana ait olan her şeyi etkilemektedir. Zaman da insanın hayatının ve varoluşunun 

temel meselesidir. Dolayısıyla değişen dünyayla birlikte insanın zaman algısı ve dolayısıyla 

zaman tanımları da değişecektir. Modern dünya ve modern dünya toplumları zamanı artık 

sadece öncelik ve sonralık ilişkisi üzerinden kurgulamaz. Zaman ve mekana bağlı olan 

insanın, modern zamanlarda zaman ve mekandan kopuşu ile gerçekleşen süreçte değişen 

zaman bilinci, insan için zamanın hem ne kadar önemli olduğu hem de ne kadar 

değersizleşebileceğini göstermektedir. 

2. Modernite ve Değişen Zaman Algısı 

Modern dünya ile birlikte neler değişti? İlkçağ’dan beri insanların zamanla ilgili ölçümlemeler 

yaptığını biliyoruz. Öncelikli olarak evreni ve dış dünyayı anlamak ve günlük hayatın 

zorluklarını kolaylaştırmak için zaman konusunu mesele edinmişlerdir. Gökbilimsel 

araştırmaların da bolca yapılmaya çalışıldığı bu dönemde, zamanla ilgili çalışmalarda daha 

çok günlük gereksinimlerin dürtüsüyle başlamış ve zamanın, evrenin hareketleriyle bağlantılı 

çözülmeye çalışılmasına imkan hazırlamıştır. Öncelikle zamansal araştırmalar mevsimler 

bazında yapılırken, zamanla, daha küçük birimler üzerinden zaman ölçümleri devreye 

girmiştir. Özellikle Mısır’da ve Babilliler’de gökyüzünün mevsimler boyunca bulutsuz olması 

insanların gökyüzü araştırmalarını kolaylaştırmış ve hatta Babiller tarım için yararlı bir takvim 

bile geliştirmişler, yılın uzunluğunu 4 dakikalık bir hatayla saptayabilmişlerdir. Astronomide 

gözleme dayalı ilk bilgileri, dairenin 360 dereceye, bir günün 24 saate, bir saatin 60 dakikaya, 
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bir dakikanın 60 saniyeye bölünmesini Sümer Uygarlığının mirasçısı Babillilere borçluyuz 

(Evren, 2018: 28).  

Antik Yunan’da ise Miletli filozofların gökyüzü araştırmalarını yaptıklarını ve bu anlamda 

Mısır’dan özellikle etkilendiklerini biliyoruz. Fakat sistematik felsefeyle birlikte zamanın ne 

olduğu konusunun Platon’da ve daha sonra özellikle Aristoteles’te etraflıca incelendiğini 

söyleyebiliriz. Bir fizik problemi olarak zamanın ele alınıp incelenmesi ve hareket ile olan 

ilişkisinin anlatılması Aristoteles’te karşımıza çıkar (2012: 208a  30- 224a  15). Bu dönemin 

zaman anlayışına baktığımızda döngüsel bir zamandan bahsettiklerini görüyoruz. Zamanın 

döngüselliğinde zamanın ezeli ve ebedi olması fikri vardır. Zaman buna göre başlayan ve 

biten bir süreyi değil sürekli devam eden tekrarları anlatır. Zamanın göksel hareketlerin bir 

sonucu olduğunun düşünülmesi ve gök hareketlerin sürekliliği, zamanın da sürekli olduğu 

fikrini doğurur. Döngüsellik aslında sonsuzluğa vurgu yapmak demektir. Bu yüzden Antik 

Yunan’da zamanın diğer adı Aion yani Sonsuzluktur. Aion, bütün zamanı ve sonsuzluğu 

kuşatan ebediyettir ve adını hep varoluştan alır. Ölümsüz ve Tanrısal olana denir 

(Aristoteles, 2013, I, 279a 20-25). 

Zamanın döngüselliğinin yerini lineer zamana bırakması ise tek tanrılı dinlerin hayatımıza 

girmesiyle konuşulmaya başlanır. Bilindiği gibi semavi dinlerin hepsinde ezeli ve ebedi olan 

tek şey Tanrı’nın kendisidir. Tanrı tüm yarattıkları gibi zamanı da yaratmış ve ona bir 

başlangıç ve bir son vermiştir. Dolayısıyla bu zaman anlayışının en önemli karakteristiği, her 

geçen günün tekrarının bir daha yaşanmayacağı ve dünyanın sonlanması ile zamanın da 

sona ereceği düşüncesidir. Bu yüzden lineer zaman anlayışı tek tanrılı dinlerin zaman 

anlayışını ifade eder. Yaşanan olayların tekrar yaşanması ve tarihin tekerrür etmesi gibi bir 

beklenti yoktur. Belli bir zamanda yaşanan olay, geçmiş olarak adlandırılır. Bu geçmiş zaman 

sadece hafızalarda geleceğe taşınabilir. Geçmiş bir olayın tekrar yaşanması söz konusu 

olmaz. Fakat döngüsel bir zaman anlayışında tekrar başlanan noktaya geri dönüş vardır ve 

tarihte kendini yineleyebilir ve bugünkü olaylar belli bir zaman sonra aynı sebeplerle aynı 

sonuçları doğuracaktır. Zamanın döngüsel mi yoksa lineer mi olduğu meselesi fizik dünyanın 

da bir problemidir. Modern fizik çalışmalarına baktığımızda mevcut teoriler içinde en akla 

yatkın teori olan Big Bang teorisine göre de evrenin bir başlangıcı vardır -ki her an 

yanlışlanabilir bir teori olduğunu da belirtmemiz gerekir- ve zaman da bu başlangıçla beraber 

başlamıştır. Yine fizik teorilerine göre, evrendeki düzensizlik ve genişleme bir gün evrenin 

nihayetini gerçekleştirecektir ve zaman da o gün sona erecektir. Bu fiziksel bulgular zamanın 

bir başlangıç ve son dahilinde lineer bir karakterde anlatıldığını göstermektedir. Dolayısıyla 

modern dünyanın zaman anlayışı lineer/düzlemsel zaman anlayışıdır.  

Döngüsel zaman anlayışından lineer zaman anlayışına geçiş zamanın insan zihnindeki 

algısını da tabi ki yeni baştan şekillendirmiştir. Çünkü biz biliyoruz ki insan bir algı ve kültür 
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içerisine doğar. İçine doğduğu çağ, kültür ve toplum dünyayı anlama ve yorumlamadaki her 

düşünceye eşlik eder. Bu bağlamda zaman kavramının da değişen dünya ve toplumlarla 

birlikte geçmişten günümüze aynı kaldığını söyleyemiyoruz. İnsan değişir ve insana ait tüm 

unsurlar da insanla birlikte tekrar değişip yeni yeni anlamlar kazanır. Bu anlamda Antik 

Çağ’ın zaman anlayışıyla dinlerin etkilediği dönemdeki zaman anlayışı ve de modern 

dünyanın zaman algısı aynı değildir.  

Parçalı ve sınıfsal açıdan farklılaşmış toplumlarda daha çok döngüsel zaman anlayışı 

hakimdir. Burada zaman algısı daha çok önce ve sonraya yönelik olup, geçmiş ve gelecek 

zamanlar yapısal olarak birbirlerinden farklılık göstermemekte; geçmiş zamana dair 

hatırlamayla, gelecek zaman hakkında öngörüde bulunma eşitlenmektedir. Bunun karşısında 

yeniçağın farklılaşmış ve daha karmaşık hale gelmiş toplumsal yapısında daha çok lineer 

zaman anlayışı hakimdir ve geri döndürülemez bir anlayışta zaman, geçmiş zamandan 

başlayıp, şimdiki zamana uğrayıp geleceğe yönelmektedir. Buradaki zaman tecrübesi daha 

ziyade geçmiş, şimdi ve gelecek zaman arasındaki farklılığa bağlı olarak oluşmaktadır. Bu 

özellik gelecek zamanın belirlenmiş olarak orada olduğuna inanan tek tanrılı dinlerin zaman 

anlayışını yansıtır ve buna göre zamanın sonu da bir gün gelecektir (Topakkaya, 2013: 412). 

Modern toplumlarda öncelik-sonralık ilişkisine göre bir zaman algısına sahip olduğumuzu 

söyleyemeyiz. Önce ve sonraya göre bir zamanı anlamak demek olayların birbiriyle kopmaz 

bağına işaret eder. Fakat zaman sürekli akan ve değişen bir yapıdadır. Dolayısıyla gelecek 

her an yeni bir olayı işaret etmektedir. Her yeni olay yeni bir planlama ile zamanı kontrol 

etme çabasını da ortaya çıkaracaktır.  

Modern insan zamanı kontrol edebilecek midir? Örneğin Afrika’da bir yerli kabiledesiniz ve 

çevrenizde teknolojik hiçbir aygıt bulunmuyor. Hayatınızın şekillenişi de tabi ki kendi doğal 

yollarla bulduğunuz aletlerle devam edecektir. Peki böyle bir kabilede ‘zaman’ bizim için ne 

ifade eder? Zamanı kullanma biçiminiz neye göre şekillenir?  

Bu elbette yaşadığınız çevrenin size öğrettikleri ile şekillenecek bir zaman anlayışını 

doğuracaktır. Örneğin avlanma zamanı güneşin doğmuş olmasına göre belirlenecektir. Yine 

alet yapımı ve günlük işler için aydınlık gözlenecektir. Güneşin batışı ise dinlenme zamanıdır. 

Saate bakılmaksızın karanlıkla biten günlük işler, ertesi gün, güneşin doğuşuyla tekrar 

başlayacaktır. 

Peki bu yerli halkın zaman üzerine kullandığı kavramlar nasıl olur? Herhalde aydınlık-

karanlık, başlangıç-bitiş, önce-sonra gibi temel zamansal ifadelerle sınırlı kalmaya 

mahkumdur. Yani hiçbiri “Saat 12’yi 5 geçe, öğle arası eve gelip, yemeğimi yarım saat içinde 

bitirip ofise dönüp, ertesi gün saat 14:00’de olan toplantıya hazırlanacağım. Ardından saat 

17:00’de çocuğumu okuldan alıp, yaklaşık 1 buçuk saat ders çalıştırdıktan sonra akşam 
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yemeğini yedireceğim. Saat 21:30 oldu mu çocuk uyuyacak, ben filmimi seyredip, saat 

23:00’de ilacımı vaktinde alıp uyuyacağım” gibi bir planlamayla hayatını sürdürmüyordur. Bu 

cümleler, zamanı saat gibi bir aletle ölçmeye alışmış, her dakikanın kontrolünü sağlayan 

modern dünya insanının cümleleridir. Mevlüt Öznen’in de ifade ettiği gibi modernleşen 

dünya, her şeyi kontrol altına aldığı gibi zamanı ve uzayı da kontrol altına almaktadır. 

‘Fabrika zamanı’ tüm insanlara dayatılır ve insanlar kent yaşamının gereği olarak saat 

döngüsüne bağlı yaşamaya başlarlar (2011: 158). 

Bizler zamanı ölçümleyerek yaşıyoruz. Güneşin batmış olması bizim için bir şey ifade 

etmiyor. Çünkü ışıklandırma sayesinde her yer hareketi kısıtlamayacak kadar aydınlık. 

Sabah saatin alarmı bizi uyandırıyor, güneş değil. Yemek yeme zamanımız şirketin 

öngördüğü saatlerde mümkün. Çocuk eğitimini tamamlayınca eve dönmüyor, okulun 

belirlediği zamanda evine dönüyor. Ve tabi ki her gün vaktinde almak zorunda olduğumuz 

ilaçları da yine telefonun alarm sistemini kurup, bize hatırlatmasıyla, aynı saatte alıyoruz. 

Yani hayatımızı sadece önce ve sonra arasındaki düzene göre değil, bir çember üzerindeki 

akan sistem sayesinde, saniyeler ve dakikalar arasında gidip gelerek yönetiyoruz ya da o bizi 

yönetiyor. Dolayısıyla zihin dünyamızda, zaman üzerine kullandığımız dil de değişiyor. 

Afrikalı yerlinin kullandığı dil ile bağlantılı zihin dünyasının ve hafızasının kapsadığı kelimeler 

ile bizim yaşadığımız dünyanın kavramları ve hafızası oldukça başkadır. Zihindeki zaman 

literatürüyle ilgili kalabalığın mı sadeliğin mi daha iyi olduğu konusu ise tabi ki tartışılabilir. 

Zaman ve mekân toplumun kurucu öğeleridir. İnsanın yaşadığı dünyayı anlaması ve 

kendisini o dünya içinde konumlandırmasının anahtar kavramlarıdır zaman ve mekân. Tarih 

içerisinde değişime uğrayan kültürel olgulardır aynı zamanda. Doğayla iç içe yaşayan, 

doğanın kutsallığını kabul ederek yaşayan toplumlar ile doğa üzerinde egemenlik kurmaya 

çalışan modern toplumlar arasında belirgin farklar olduğu aşikardır (Özçınar, 2009: 90). 

Modern toplumlarda insanlar kendi ihtiyaçlarının fizyolojik saatlerini, sosyal saate göre 

ayarlamaya ve bastırmaya zorlanırlar. Fakat basit toplumlarda insanlar fizyolojik ihtiyaçlarına 

göre yaşarlar. Acıktıklarında avlanırlar, uykuları geldiğinde uyurlar. Fakat biraz karmaşık 

toplumlara geçildiğinde sosyal alan, zamanı belirlemeye başlar (Elias, 2000: 74). 

Sosyolojik açıdan bakıldığında zamanın koordine edici ve bütünleştirici bir işlevi olduğunu 

görüyoruz. İnsanlığın gelişmesinin eski dönemlerinde, koordine etme veya faaliyet işlevlerini 

genel olarak belli başlı merkezi otoriteler ya da figürler, örneğin rahipler ya da krallar 

yüklenmişlerdir. Sosyal evrimin daha ileriki aşamalarında, daha büyük ve karmaşık yapılı 

toplumlar doğup ortaya çıktığında, rahiplerin bu işlevi krallar tarafından yerine getirilmeye 

başlanmış ve merkezileşme doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Artan kentleşme ve 

ticaretle birlikte ise, yoğunlaşan ve karmaşıklaşan insan faaliyetlerini zaman düzleminde 

birbirine uyumlamak ya da senkronize etme ve düzenli işleyen, tek biçimli bir zaman kalıbını, 
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bütün insan faaliyetlerinin ve eylemlerinin ilintilenebileceği ortak çerçeve kullanma ihtiyacı da 

artmaya başlamıştır (Elias, 2000: 80). Zamanı algılamadaki farklılıklar, hiç tartışmasız sosyal 

gelişme ile bağlantılıdır. Zamansal hesaplamalara göre hareket etmeyen toplumlar ile anlık 

hesaplamalarla gününü planlayan karmaşık toplumların bireylerinin zamana verdikleri değer, 

zamanla ilgili dilsel ifadeler ve zamanı öğrenme süreçleri birbirinden farklıdır (Elias, 2000: 

180). Dolayısıyla zaman ve mekâna dair belirlemeler, toplumsal yapının nasıl olduğunun 

ipuçlarını verecek ilk araçlardır. Toplumsal değişimleri anlamanın yolu bir ölçüde, mekân ve 

zaman anlayışlarının ve bu anlayışların koşulabilecekleri ideolojik kullanımlar aracılığıyla 

mümkün olmaktadır (Harvey, 1999: 246). Bu anlamda modern toplumu anlamak demek 

zaman ve mekanla ilgili algılamada meydana gelen değişimleri anlamakla mümkündür 

(Okumuş, 2010: 153).  

Zaman algısındaki köklü değişim, Batı’da, 1750’li yıllardan itibaren bahsedilmeye başlanmış 

ve zamanın oldukça hızlı akmaya başladığı söylenerek “zamanın ve tarihin hızlanması” 

kavramı ortaya atılmıştır. Bu durum sanayi devriminden sonra daha çok konuşulmaya 

başlanır. Zamanın hızlanması olgusu günümüzde de tüm sosyo-kültürel ve antropolojik 

çalışmaların temel unsuru haline gelmiş bulunmaktadır (Topakkaya, 2013: 422). Günlük 

hayatımızda zamanın hızlanması üzerine bir sürü deneyim yaşıyoruz. Üretim ve paralelinde 

tüketimdeki hızlılık, ürünlerin “tam zamanında” teslim edilmesi, gelişkin iletişim ve bilgi akışı 

sistemleri, elektronik bankacılık ve kredi kartı türü ödeme araçlarıyla para akımının 

hızlanması, internet üzerinden alışveriş, tüketim temposunun sadece giyimde, süslenme ve 

dekorasyonda değil, aynı zamanda hayat tarzlarını ve dinlenme faaliyetlerini de (boş zaman, 

spor alışkanlıkları, video ve çocuk oyunları) kapsayan geniş bir alanda hızlanması “yirmi dört 

saati çok uzun bir zaman” haline getirmektedir (Harvey, 1999: 318). Bu durum daha yavaş 

değişen basit toplumlar ile karşılaştırıldığında hem bireysel anlamda zamanla ilgili algının 

değişmesine hem de toplumsal anlamda değerlerin değişimine neden olmaktadır. İleri sanayi 

toplumlarda işlerin kolaylaşması ve insanın kendine daha çok vakit ayırabilmesinin akabinde 

modern insanın “can sıkıntısından” bahsediyor olması da bir paradoks olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Topakkaya, 2013: 424).  

3. Sonuç 

İnsanoğlu sanayileşme ve teknolojik imkanların artmasıyla birlikte doğayı daha kolay kontrol 

altına alabilmeyi başarmıştır. Makineleşme insanın yapacağı işin süresini kısaltmış ve insan 

artan zamanı başka işlerle değerlendirerek 24 saatte yapılacak iş miktarını artırmıştır. Bu 

durum insan için zamanın anlamını değiştirmiş hem fiziksel zamanı kovalayan bir insan hem 

de zamandan ve mekândan kopmayı gerçekleştirebilen bir insan profilini ortaya çıkarmıştır. 

Modern dünyada insan artık hem geleceğinin planlarını yaparken, bir yandan da bilgisayar 
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başında markete gitmeden alışverişini yapmakta ya da 1 ay sonrası için ödeme planını 

yapabilmekte ve bu sayede mekâna ve zamana bağlılığı azaltabilmektedir.  

Yaşamı kolaylaştırmayı amaçlayan bu yenidünyada ki zaman algısı, insanın zamansallığı 

üzerinden varoluşunu da gerçekleştiren bir algıya dönüşmüştür. Zaman bu anlayışta sadece 

akışın yaşandığı ve ölçülebilen süre değil, insanı var eden, varoluşunu gerçekleştiren bir 

formun da adı olmuştur. 
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ÖZET 

Bu bildiride, yapılan saha araştırması ve literatür taraması üzerinden konfeksiyonlarda çalışan Türk ve 

Suriyeli çalışanların iş yerlerindeki durumlarının ortaya konması, Türk kadınların özellikle Suriyelilerin 

sektöre dâhil olmasından sonra iş yerlerinde olumlu veya olumsuz rol değişimi yaşayıp 

yaşamadıklarının, işlerini kaybetme korkusu taşıyıp taşımadıklarının, Suriyeli kadın işçileri kendilerine 

rakip görüp görmediklerinin sorgulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kadınların Suriyeli iş 

arkadaşları ile ne derece ilişki kurdukları, onlarla ne kadar kaynaştıkları,  onları ne kadar arkadaş 

grupları içine aldıkları sorgulanarak; bu davranış biçimleri üzerinden onların iş yerlerindeki varlıklarını 

ne derece kabullendikleri irdelenmektedir.  

Bu bağlamda araştırmanın örnekleminde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışan kadın işçilerle 

derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Katılımcılar, hem kendilerinin hem de Suriyeli iş arkadaşlarının 

emek piyasasındaki mevcut durumlarını ücret, sigorta, çalışma koşulları ve iş arkadaşlıkları gibi 

açılardan kıyaslamışlardır. Bildiride de bu kıyaslamalar üzerinden çıkarımlar yapılıp yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Konfeksiyon, Suriyeli işçiler, Kadın işçiler, Tekstil sektöründe istihdam, Emek 

piyasasında yabancı istihdamı. 

ABSTRACT 

In this paper, it is aimed to reveal the situation of Turkish and Syrian workers who work in confection 

through field survey and literature survey; to question whether Turkish women, especially after the 

inclusion of the Syrians in the sector, have a positive or negative change in their workplace, whether 

they have fear of losing their jobs or not, whether see Syrian women workers as a their competitors. In 

addition, it is examined the extent to which these women have established relationships with their 

Syrian colleagues, how much they have fused with them, how much friends they have been involved 

in; is evaluated what a extent to which they accept their presence in the workplace through these 

forms of behavior. 
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In this context, in-depth interviews were conducted with women workers working in confection. 

Participants compared the current situation of both themselves and their Syrian colleagues in the labor 

market in terms of wages, insurance, working conditions and co-workers. In this paper, will be made 

inferences through these comparisons and commented. 

Key Words: Confection, Syrian workers, Women workers, Employment in Turkish textile sector, 

Foreign employment in the labor market. 

1. Giriş 

1980’li yıllarda gerek hükümetin ihracata dayalı ekonomik büyüme modelini benimsemesi, 

gerekse gelişmiş ülkelerdeki firmalardan gelen taleplerin artmasıyla küçük girişimciler, 

konfeksiyon atölyeleri kurmaya teşvik edilmiş ve 1990’lar Türkiye hazır giyim sektörü için 

kuşkusuz en parlak yıllar olmuştur (Danış, 2016: 570). 2009’a kadar Türkiye’de giyim sektörü 

görece bu popüler konumunu korumuştu. Ancak Hazır Giyim Sektör Raporuna göre, 2009 

yılına gelindiğinde bu dönemde yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen sektörler 

arasında Türk tekstil ve hazır giyim sanayi de yer alarak; hem tekstil hem de hazır giyim 

sektöründe 2009 yılı ihracat rakamlarında önceki yıla göre düşüşler yaşanmıştır (2014: 20). 

Bu gelişmelerle birlikte 2000’lerin sonları, işverenler ve medya tarafından “konfeksiyonda 

kriz” olarak ifade edilmiştir (Danış, 2016: 570).  Ancak 2010 yılında tekstil sektörü ihracatı bir 

önceki yıla göre %18,2 oranında, 2011 yılı ihracatı ise %21,4 oranında artmış ve 2011 yılı 

ihracat sıralamasında hazır giyim sektörü, en fazla ihracat yapan üçüncü, tekstil sektörü ise 

yedinci sektör olmuştur (OKA, 2014: 20). İhracattaki artışın, bu başarının arkasında ise 

esnek üretim, kayıt dışı istihdam ve düşük işçi ücretleri (Danış, 2016: 570) olduğu 

düşünülmektedir. Zira tekstil sektöründe kayıt dışı istihdam, üretim maliyetlerini 

düşürdüğünden bu durum kâr payını arttırmakta; bu da işverenin eline daha çok para 

geçmesine neden olmaktadır. Özellikle fason üretim yapan küçük atölyeler için kayıt dışı 

olma halinin hem bu nedenle hem de denetimden uzak halleri nedeniyle daha yaygın olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Kayıt dışı istihdam, “istihdamı yasal üretim faaliyetleri içinde yer alan, ancak faaliyetleri kamu 

kayıt ve istatistiklerinde yer almayan ya da eksik yer alan istihdam” olarak tanımlanmaktadır 

(Azaklı, 2009: 19). Devletin denetim alanının dışında çalışması olan kayıt dışı istihdamın 

nedeni; vergisel ve sosyal güvenlikle ilgili sorumlulukların yerine getirilmemesi olarak 

gösterilmektedir (Yıldız ve Yıldız, 2017: 30). Doğasından kaynaklı olarak kayıt dışı ekonomiyi 

net bir şekilde belirlemek pek mümkün olmasa da uygulamada bunu belirleyebilmek için bazı 

tahmin metotları kullanılmaktadır (Çetintaş ve Vergil, 2011: 15). Bu belirsizlikten dolaylı 

olarak kayıt dışı istihdam da etkilenmekte olup tahmin yürütmeksizin yaklaşık bir sayı 

belirlemek zor görünmektedir. Bu bağlamda Çelik ve Güney’e göre, bir ülkedeki kayıt dışı 

istihdamın ne kadar olduğunu öğrenmek için aktif nüfus olarak adlandırılan (15-64 yaş 
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grubundaki) kişilerin sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olup olmadığına bakmak 

gerekmektedir (2017: 233). Bu şekilde onlara göre “herhangi bir sosyal güvenceye sahip 

olmayan, işveren tarafından istihdama katılımları hiç bildirilmeyenler veya eksik bildirilen” 

kişiler, kayıt dışı istihdam içinde sayılmaktadır (Çelik ve Güney, 2017: 233). Bununla birlikte 

genel nüfus içinde çalışmak istemeyen veya iş almaya henüz hazır olmayanlar bir nüfusun 

da bulunduğu belirtilmelidir ki bu gruba ilişkin herhangi bir sayısal veriye ulaşılamamaktadır.  

Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun 59 milyon 927 bin kişi ve bunlardan sadece 28 milyon 

758 bininin kayıtlı çalışan olduğu görülmekte ve geriye kalan 31 milyon 169 bin kişinin; 27 

milyon 727 bininin kayıt dışı olarak çalıştığı, 3 milyon 443 bin kişinin ise işsiz olduğu 

belirtilmektedir (Çelik ve Güney, 2017: 234). 2017 SGK verilerine göre ise Türkiye’de tüm 

sektörler toplamında %33,97 oranında kayıt dışı istihdam edilmiş bir nüfus bulunmakla 

birlikte bunda imalat sanayinin payı da %19,60 olarak belirtilmektedir (“Kayıtdışı İstihdam 

Oranı”).  

Bu SGK verilerinin içerisinde göçmen işçiler bulunmamakta olup kayıt dışı istihdam içerisinde 

göçmen nüfusun payı tam olarak hesaplanamamaktadır. Göçmen işçiler, tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de ucuz işgücü sağlamanın önemli yollarından biri olarak görülmekte 

ve kayıt dışılık durumu istihdamda oldukça yaygın görünmektedir. Ayrıca göçmen işçiler, 

özellikle kriz dönemlerinde vs. yedek işgücü ordusu oluşturularak bir tür tampon işlevi 

görmektedir (Danış, 2016: 572). Literatüre göre “göçmenler, yerli işçilerin tercih etmediği, 

İngilizce 3D olarak tanımlanan (Dirty, Dangerous, Demeaning – Pis, Tehlikeli, Düşük) işlerde 

istihdam olanağı bulmakta” ve bu işler “genellikle bedensel çalışmayı gerektiren, çalışma 

koşulları elverişsiz, çalışma süreleri uzun ve ücretleri düşük olan işler” olmaktadır (European 

Agency For Safety and Health At Work, 2009’dan akt. Danış, 2016: 572).  

Bu bağlamda Türkiye’de çalışma izni almış yabancı uyruklu kişilerin oranlarına bakılacak 

olursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 2015 yılında sadece 64.547 

yabancı uyruklu kişinin (2015: 16), 2016 yılında ise farklı uyruklardan toplam 73.560 kişiye 

çalışma izni verilmiştir (2016: 127). Bu bağlamda çalışma izni alan yabancıların oranında bir 

yıl içinde bir artış olduğu görülmektedir. Bu kişilerin çalıştıkları sektörlere göre çalışma izin 

sayılarına bakıldığında ise listenin en üstlerinde yer alan inşaat, ticaret, büro yönetimi gibi 

sektörlerle kıyaslandığında; tekstil ürünleri imalatı (1347 kişi) ve giyim eşyaları imalatında 

(1440 kişi) (ÇSGB, 2016: 128-133) yabancılara verilen çalışma izinlerinin sayısının oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. 

Şu an Türkiye’de bulunan en kalabalık göçmen nüfus olan Suriyelilerin izin durumlarına 

bakılacak olursa öncelikle onların, ancak 15 Ocak 2016’da “Geçici Koruma Sağlanan 

Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile çalışma izni almaya hak kazanmış 
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oldukları belirtilmelidir. Bu hakkın verilmesinden sonra çalışma izni verilen yabancı 

uyrukluların içinde Suriyelilerin oranı; 13.290 kişi olmuştur (ÇSGB, 2016: 125). Bu sayının 

1.145’i kadın, 12.145’i ise erkektir (ÇSGB, 2016: 127). Şubat ayı UNHCR verilerine göre şu 

an Türkiye’de toplam 3,606,737 Suriyeli bulunduğu;  kadınların %23,3’ü, erkeklerin de 

%29,9’sinin 18-59 yaş arasında2, yani potansiyel çalışan konumunda olduğu 

düşünüldüğünde çalışma izni bulunan Suriyeli sayısının da oldukça düşük olduğu 

belirtilebilmektedir. Evini geçindirmek için hemen hemen her göçmenin çalışmak zorunda 

olduğu düşünüldüğünde, Suriyelilerin birçoğunun kayıt dışı çalıştığı yorumu 

yapılabilmektedir. Ayrıca çoğu kayıt dışı olmakla birlikte Türkiye’de Suriyelilerin toplam 

%31’inin şu an iş piyasasına dâhil olduğu, %50’sinin çalışmamakta ve iş aramakta olduğu 

ifade edilmektedir (ingev, 2017: 3). Esasından yaklaşık 650 bin Suriyelinin kayıtlı veya 

kayıtsız olarak istihdam edildiği ifade edilmektedir (Sunata, 2017: 2). ÇSGB’nın çalışma izni 

alan Suriyeli verilerine bakıldığında Suriyeliler arasında kayıt dışı istihdamın %98 civarında 

olduğu belirtilebilmektedir (Sunata, 2017: 2). 

“Kızıl’ın (2016) da ifade ettiği üzere Suriyeliler “Türkiye’deki küçük firmalar tarafından ucuz 

işgücü olarak görülmekte” ve bu durum devam ettikçe, yönetmelik çıkmış olsa bile, 

Suriyelilerin imalat ve inşaat gibi sektörlerde sigortalı istihdamı pek mümkün 

gözükmemektedir” (Danış, 2016: 576). Aslında Tuğba ve İbrahim Yıldız’ın makalesine 

bakıldığında “Bakanlar Kurulu tarafınca onanan, fakat yayımlanmayan taslak yönetmelik ile 

Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlarının talep etmediği emek yoğun sektörlere 

yönlendirilmesi”nin planlanmakta olduğu ve “Suriyeliler ağırlıkla sanayi ve hizmet sektöründe 

istihdam edilecek, sigortalı olacak ve asgari ücretin altında çalıştırılamayacak” oldukları 

görülmektedir (2017: 33). Onlara göre, geçici koruma altındaki Suriyeliler, kimlik belgesi 

düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilecekler (2017: 33). Ancak bu izin 

verilirken kota uygulanacağı ifade edilmekle birlikte bu uygulama ile hedeflenen, Türk 

vatandaşlarının istihdam imkânlarını arttırmak ile yerel işgücü ile Suriyeli işgücü arasında 

ortaya çıkabilecek rekabeti önlemek olduğu belirtilmektedir (Yıldız ve Yıldız, 2017: 33). Bu 

anlamda geçici koruma kimlik belgesi alan Suriyelilere istihdam bakımından %10’luk bir kota 

uygulaması söz konusu olup bu nedenle, “özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde 

çalıştırılan Suriyeliler, toplam çalışan sayısının %10’unu geçmeyecektir” (Yıldız ve Yıldız, 

2017: 33).  

Çalışma izninde uygulanan kota uygulamasının ve bunun belgelendirilme detayları, kayıtlı 

çalışmanın önündeki engellerden görünmekte ve Suriyelilerin kayıtlı çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır. Çalışabilmek için herhangi bir yabancının, “geçerli bir pasaportunun 

olması, oturma izni alması ve işverenin yabancı işçi için ayırdığı iş pozisyonunu dolduracak 

                                                           
2 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113. Erişim tarihi: 10.06.2019 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
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bir Türk vatandaşının olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Yasaların vatandaş 

olmayanların kanuni olarak çalışmasına izin vermemesi yetişkin ve çocuk işçilerin inşaat, 

tekstil, ağır sanayi, tarım gibi alanlarda bir yeraltı piyasası oluşturmalarına zemin 

hazırlamaktadır” (Yıldız ve Yıldız, 2017: 33). 

Çalışma izni olmayan göçmen işçilerin kayıt dışı olarak istihdam edildiği başlıca alanlardan 

biri de bu bakımdan konfeksiyon atölyeleri olarak görülebilmektedir. Bunun nedenleri 

arasında “kalifiye işçiliğe çok fazla gereksinim duyulmaması, kayıt dışılığın yerli işçiler için de 

yaygın olması, çalışma koşullarının kötülüğü ve ücretlerin çok düşük olması gibi nedenler” 

gösterilebilmektedir; çünkü hemen hemen her ülkede bu sektörde dezavantajlı ve toplumsal 

olarak dışlanmış olan gruplar çalışmaktadır (Spener ve Capps, 2001’den akt. Danış, 2016: 

573). İkili iş gücü piyasası kuramı da bu görüşü desteklemektedir. Bu kuram gelişmiş 

ülkelerde, sermayesi ve emeği yoğun olan işlerden kaynaklanan iki tabakalı yapıya vurgu 

yapmaktadır ve kuramın “temel noktası; göçün, yerli işçilerin kabul etmediği işler için düşük 

seviyedeki işgücüne olan talep tarafından yönlendirilmesidir” (Lordoğlu, Kıroğlu & Tanyılmaz, 

2004: 10’dan akt. Duruel, 2017: 218). 

Bütün bu söz edilen tartışma konularına ilişkin bir örneklik teşkil etmesi bakımından 

Konfeksiyonda Çalışan Türk İşçi Kadınların Kendilerinin ve Suriyeli Çalışanların Emek 

Piyasasındaki Durumlarını Değerlendirmeleri: Beykoz Örneği Araştırmasının hedef kitlenin 

Türk emek piyasasındaki rollerinin daha iyi anlaşılması bakımından önem arz ettiği ve bu 

anlamda literatüre mütevazı bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Bu anlamda araştırmanın 

örneklemini oluşturan Türk kadınların iş yerindeki kendi konumları ile Suriyeli çalışanların 

konumlarını ücret, sigorta, çalışma koşulları ve iş arkadaşlıkları gibi açılardan kıyaslamaları 

analiz edilmiştir.  

2. Yöntem   

Araştırma örnekleminin seçiminde tek aşamalı örneklem seçim tarzı ile evren içerisinden tek 

seferde örnek birim olarak İstanbul’un “Beykoz” ilçesindeki konfeksiyon atölyeleri 

belirlenmiştir. Örnek birim olan Beykoz içerisinden seçkisiz olmayan bir şekilde amaçsal 

örneklem seçim yönteminin bir alt dalı olan ölçüt örnekleme biçimince Suriyeli iş arkadaşları 

mevcut olan katılımcılar seçilmiştir. Bu bağlamda araştırma kapsamında Türk emek piyasası 

içinde Beykoz’da tekstil ürünleri diken konfeksiyon atölyelerinde çalışan, Suriyeli iş 

arkadaşları da bulunan 10 Türk kadınla yarı yapılandırılmış mülakat formuyla derinlemesine 

mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  

Örneklemi oluşturan kadın işçilerin çoğu farklı iş yerlerinde çalışanlardan seçilmiştir. 

Mülakatlar müsait vakitlerinde çalıştıkları atölyelerde; iş çıkış saatlerinde veya hafta sonları 

kendi evlerinde, kendi bahçelerinde veya dışarıda bir kafede gerçekleştirilmiş olup 
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görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Görüşme sonrası ses kayıtları deşifre edilerek 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma analizi yapılırken kullanılan alıntıların hangi katılımcıya 

ait olduğu ve katılımcıların bazı özellikleri, alıntının yanında köşeli parantez içinde şu şekilde 

belirtilmiştir: [kodu, medeni hali, yaşı, sigorta durumu, tekstildeki görevi] 

Araştırmanın örneklemi olan Beykoz ilçesinde, fason üretim yapan konfeksiyon atölyelerinin 

sayısı, oldukça fazla görünmektedir. Buralar, ilçede yaşayan hem yerel halkın hem de 

Suriyelilerin geçimi için oldukça önemli kaynaklardır. Genel olarak bu atölyelerde Suriyelilerle 

Türklerin, Afganların vs. birlikte çalışması durumu söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda 

Beykoz’daki bu tekstil atölyeleri, bilinçli bir şekilde araştırmanın örneklemi olarak tercih 

edilmiş; analizde tekstil sektöründeki mevcut durum Suriyeli ve Türk işçiler kıyaslamasıyla 

birlikte ele alınmıştır. Ayrıca analiz boyunca Türk kelimesinin “Türkiyeli” anlamında, TC 

vatandaşı olan, TC kimliği bulunan çalışanları belirtmek ve kendilerini Suriyeli çalışanlardan 

ayırt etmek amacıyla kullanılmıştır.  

Araştırmada; yapılan genel literatür taramasında elde edilen bulgulara göre Suriyeli işçilere 

daha fazla talep olduğu, bu işçilerin kayıt dışı ve diğer işçilere göre daha düşük ücretler 

alarak çalıştırıldığı, Suriyelilerle birlikte çalışan Türk işçilerin Suriyeli iş arkadaşlarından 

dolayı işlerini kaybetme korkusu taşıdıkları ve bu durumun arada rekabete neden olduğu, 

Suriyeliler geldikten sonra Türk işçilerin şirketteki rollerinde olumsuz yönde bir değişim 

yaşandığı varsayılmıştır. Varsayımlardan yola çıkılarak bu durumun esasen böyle olup 

olmadığı sahada sorgulanmıştır. Çıkarılan sonuçlar ise “Bulgular ve Analiz” bölümünde 

tartışılmıştır.   

3. Bulgular ve Analiz 

Araştırma kapsamında Beykoz’da konfeksiyon atölyelerinde çalışan kadınlarla; üretimin nasıl 

işlediğine, kendilerinin bu üretim ağı içerisinde ne iş yaptıklarına ne kadar ücret aldıklarına, 

sigorta durumlarına dair görüşülmüştür. Bu kadınlardan ayrıca iş yerlerindeki diğer 

yabancıların durumunu ve özellikle Suriyelilerin konumunu aynı kıstaslara göre 

karşılaştırmaları istenmiştir. Bununla birlikte iş yerlerindeki Türk-Suriyeli kaynaşma düzeyi 

anlaşılmaya çalışılmış ve arkadaşlık düzeyleri irdelenmiştir. Elde edilen bulgular ise alt 

başlıklar halinde aşağıda değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1: Katılımcı Bilgileri

 

3.1.  Demografik Bilgiler 

Bu bölümde araştırmanın örneklemini oluşturan göçmen kadınların demografik ve 

sosyokültürel özelliklerine ilişkin bilgiler analiz edilmektedir. Görüşmeler esnasında elde 

edilen bulguların anlamlı olarak değerlendirilmesi açısından bu özelliklerin önemli ipuçları 

vereceği düşünülmektedir. Bu bağlamda her katılımcıya yaşı, eğitim seviyesi, ikamet ettiği 

semt, medeni hali, çocuk sayısı, nerede çalıştığı, kaç yıldır çalıştığı, evde başka çalışan 

birinin olup olmadığı gibi sorular da sorulmuştur. Bu sorulara verilen yanıtlar aşağıdaki 

tabloda toplu halde verilmiştir. 

Araştırma kapsamında Suriyelilerle aynı konfeksiyon atölyesinde çalışan 10 kadınla 

görüşülmüştür. Bu kadın katılımcıların geneli ilkokul mezunu olup neredeyse hepsi kırklı 

yaşlarındadır. Bu katılımcılar Beykoz’un Tokatköy, Elmalı, Soğuksu, Çayır, Ortaçeşme, 

Çavuşbaşı gibi semtlerinde bulunan fason üretim yapan atölyelerde çalışmaktadırlar. Tüm 

katılımcılar 10-32 yıl arasında bir süredir (verdikleri araların dışında) çeşitli konfeksiyon 

atölyelerinde çalışmış kişilerdir. Bununla birlikte katılımcıların hepsi makineci olup içlerinde 

aynı zamanda ustabaşılık yapanlar da bulunmaktadır. Ayrıca ustabaşılık görevi de bulunan 
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katılımcıların biraz daha korumacı ve temkinli cevap verdiği düşünüldüğünden o tekstil 

atölyelerinden başka bir kişi ile daha ayrıca görüşülmeye çalışılmıştır.   

3.2. Üretim Süreçleri 

Katılımcıların çalıştıkları konfeksiyonların hepsi fason üretim yoluyla iç çamaşırı dikilen orta 

denilebilecek büyüklükteki atölyelerdir. Ürün kendilerine parça parça gelmekte, belli bir 

zamana kadar iş yerinde birleştirilmektedir.  

Katılımcılar atölyelerinin genelde birden fazla firma ile anlaştıklarını birinden sipariş gelmezse 

diğerinden sipariş geldiğini, bu sayede boş kalmadıklarını ifade etmektedirler. Ancak son 

zamanlarda sektörün biraz durgun olduğu, bu nedenle birçok atölyenin kapatıldığı bazı 

katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca ürün gelmediğinde atölyelerinin kapandığını, 

kendilerinin de haliyle yeni bir iş gelene kadar maaş alamadıklarını ifade etmektedirler. 

Burada esasen firmaların işsiz kalmamak için çeşitli yöntemler geliştirmeye çalıştıkları 

gözlemlenmektedir ki hepsi sipariş gelmediğinde iç veya dış piyasa içinde yeni firmalar 

aramaktadırlar. 

“Parça geliyor bize. Kesilmiş halde geliyor, dikiliyor burada, temizleniyor, 

paketleniyor, gidiyor. Rastgele pazar malı da dikiyoruz, marka da dikiyoruz. Ne 

gelirse… İşler durgun olduğu için dikilmeyen işleri bile dikiyoruz.” [07, Ayrı, 46, 

Sigortalı, Makineci]. “Mal gönderilmezse iş olmaz, iş olmazsa para alamazsın. İş 

gelmediğinde iş yeri kapatılıyor ve maaş falan da yok yani.” [02, Boşanmış, 44, 

Sigortalı, Makineci] 

3.2.1. İş Yerinde Türk Çalışanların Durumu 

Araştırmaya katılan katılımcıların sektördeki durumları; üretim süreçleri kapsamında aldıkları 

ücret miktarı, ücretleri belirleyen etmenler, sigorta mevcudiyeti, iş yerine gelen denetimler, iş 

yerlerindeki çalışma koşulları vs. irdelenerek değerlendirilmektedir. 

Katılımcıların hepsi Beykoz ilçesinde bulunan tekstil atölyelerinde makineci olarak 1600-4500 

TL arasında değişen uçlarda (aylık) ücretler almakta, çoğu sigortalı olarak çalışmakta, ayrıca 

genelinin yol ve yemek ihtiyaçları da atölye sahibi tarafından karşılamaktadır. Sigortasız 

çalışan sadece 2 katılımcı bulunmakla birlikte bunlardan birinin babasından sigortası olması, 

diğerinin ise pek uğraşmak istememesi sigortasız olmalarının nedeni olarak gösterilmektedir. 

Hatta bir katılımcı, sigorta istememesinin işe girerken epey sorun oluşturduğunu ifade 

etmiştir. “Şimdi işe girmek istiyorum, almıyorlar sigorta istemediğim için ceza yeriz diyerek. 

Şimdi burada çalışıyorum, bir ay çalışırım sonrası belli olmaz.”  [08, Boşanmış, 45, 

Sigortasız, Makineci]. 

Ayrıca sigortasız oluşun nedenlerinden biri olarak işe kısa süreli girip çıkmak da 

gösterilmektedir. Konfeksiyon atölyelerinin doğasında bu geçiciliğin var olduğu katılımcılar 
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tarafından ifade edilmektedir. Bu anlamda katılımcıların çoğu aslında istisnaları olmakla 

birlikte patronlarının isteyen herkese sigorta yaptığını, bu konuda hassas davrandıklarını 

belirtmektedir. Ancak bu hassasiyetin ücretler hususunda da aynı olduğu 

söylenememektedir. Zira sigortalı olmasına rağmen pek çok çalışanın askeri ücretin3 altında 

maaş aldığı gözlenmektedir. Bunun yasal olarak nasıl mümkün olabildiği sorulduğunda ise 

katılımcılar, maaşlarını elden aldıklarını bu nedenle sorun olmadığını ifade etmektedirler.  

“(İş yerimde) herkesin sigortası yok. Kimi istemeyen oluyor. Kimi istiyor. İsteyen 

olursa ona göre yapıyor yani.” [02, Boşanmış, 44, Sigortalı, Makineci]. “3000 TL. 

Sigortam var. (…) İş yerinde 5-6 kişinin sigortası var sadece. Niye çünkü 

insanlar düzgün çalışmıyor. Düzenli gelen insanlara sigorta yapılır. Bir gün işe 

gelip üç gün işe gelmiyorsan ben sana niye sigorta yapayım. Düzenli çalışma 

yok yani.” [04, Boşanmış, 42, Sigortalı, Makineci/ Ustabaşı] 

Çalışmalarının karşılığında aldıkları ücretin oranı ise genel olarak atölye patronu tarafından 

belirlenmekte olup “eline göre”, “elinin hızına göre” değişebilmektedir. Üretim sürecindeki her 

işin belirlenmiş olan alt ücret yelpazesi bulunmaktadır ve genel olarak kişinin kendi diretmesi 

dışında maaşlara kolay kolay zam yapılmamaktadır.  

“Herkesin eline göre değişiyor. Benim şimdi elim biraz hızlı olduğu için ben 2000 

TL alıyorum. Benim sigortam var. Ama bu yabancı çocukların yok tabi yani.” 

[02, Boşanmış, 44, Sigortalı, Makineci]. “Değişiyor, tecrübesine eline göre 

değişiyor. 1800 alanı da var, 1700 alanı da var.” [09, Evli, 40, Sigortasız, 

Makineci] 

Katılımcılara sigorta durumlarının denetlemesinin yapılıp yapılmadığı ve yakalanırlarsa 

bunun ne gibi bir cezası olduğu sorulmuştur. Çoğu hiçbir şekilde herhangi bir denetim ile 

karşılaşmadıklarını, karşılaşsalar dahi bir şekilde ceza ödemeden kurtulduklarını ifade 

etmektedir. Denetimden kurtulma/kaçma yollarının da genelde denetimcilere rüşvet vermek 

olduğu belirtilmiştir ki zaten bazı atölyelerin iki kapılı olduğu gerektiğinde sigortasız 

çalışanların diğer kapıdan yakalanmadan çıkarılabildikleri ifade edilmiştir.  

“Denetim geliyor, adamlar gelip bakıyor, rüşvet yiyip gidiyorlar. Yoksa görüyorlar 

kimlerin çalıştığını.” [03, Evli, 43, Sigortalı, Makineci/Ustabaşı Yrd.]. “Zaten 

atölyede iki kapı var, onlar o kapıdan girerken diğerlerini öteki kapıdan çıkarırsın 

sıkıntı yok. Bir ara eski çalıştığım yerde denetlemeye geldiler böyle. (İşverenler) 

geldiler hemen sigortasız olanlara öteki kapıdan aşağı inin dediler. Bizim 

sigortamız var diye biz oturduğumuz yerde oturduk.”  [02, Boşanmış, 44, 

Sigortalı, Makineci] 

                                                           
3 “Askeri ücret” için Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın 2019’da açıkladığı tutar net: 2.020,90 TL’dır. Makale 
kapsamında da “askeri ücret” sözcüğü bu meblağı tanımlar biçimde kullanılmıştır (“Asgari Ücret – 2019”).  



70 
 

Yalnızca iki katılımcı düzenli olarak denetimlerin yapıldığını belirtmiştir ki bunlardan biri 

işveren firmanın denetlemesidir. Bu anlamda tekstil atölyelerinin denetimden uzak bir şekilde 

kendi kurallarına göre üretim süreçleri içinde yer aldıkları ve bu durumun esasen çalışanları 

da rahatsız etmekte olduğu vurgulanması gereken bir gerçekliktir.   

“Yapılıyor. Zabıta geldi deniliyor. Evraklar, dosyalar filan inceleniyor. Şöyle bir 

bakılıyor. Zaten üç aşağı beş yukarı çalışan sayısı belli olduğu için evraklar da 

ona göre oluyor ki zaten sigortasız çalışan da yok, hepsi sigortalı.” [01, 

Boşanmış, 46, Sigortalı, Makineci] 

“Kim bilecek de ceza uygulayacak?! … Kimse öyle (denetime) gelmiyor. Keşke 

birileri gelse ara ara, çok isteriz. … Hepimiz arkadaşlarla iple çekiyoruz.” [07, 

Ayrı, 46, Sigortalı, Makineci] 

3.2.2. İş Yerinde Suriyeli Çalışanların Durumu 

Katılımcıların hepsinin iş yerinde Suriyeli çalışanlar bulunmakta olup kendilerine Suriyeli iş 

arkadaşlarının sigorta, ücret ve denetim durumlarına, yaptıkları işlere ilişkin sorular sorulmuş 

ve yorumları alınmıştır. Bununla birlikte yalnızca Suriyeli değil, Afgan ve Türkmen gibi farklı 

milliyetlere mensup iş arkadaşlarının da bulunmakta olduğu ve ayrıca bunların nerdeyse 

tamamının erkek olduğu gözlemlenmiştir. 

İş yerindeki üretim faaliyetleri içinde Suriyeli işçiler, çeşitli işler yapmaktadırlar. Bazen 

makineci, bazen ortacı, bazen makasçı, bazen paketlemeci vs. olabilmektedirler. Bunu 

belirleyen genellikle kişinin elinin yatkınlığı olmakla birlikte birçoğu ortacı olarak girdikleri iş 

yerlerinden makineci olarak ayrılmaktadır. Bu anlamda işe ilk girdikleri günden itibaren büyük 

bir hırsla işi öğrenip üretim ağı içerisinde daha yüksek ücret getirici işlere yöneldikleri ve belli 

bir uzmanlık seviyesine geldikten sonra farklı bir atölyeye makineci olarak daha yüksek 

ücretlerle geçmekte oldukları katılımcılar tarafından belirtilmektedir.  

“Makineci de var makasçı da var. Makine biliyorsa makinede oturuyor, makas 

biliyorsa onda oturuyor. … Bir kişi iş yerinde öğrendi, diğerleri de biliyordu zaten 

işi.” [06, Evli, 46, Sigortalı, Makineci]. “Bilen de var bilmeyen de. Bir yerde bir ay 

çalışıp öğreniyorlar mesela çıktıktan sonra da makineciyim diye başka bir yere 

gidip devam ediyorlar çalışmaya.” [08, Boşanmış, 45, Sigortasız, Makineci] 

Araştırma kapsamında çalışma koşulları öğrenilmeye çalışılan konfeksiyon atölyelerinin 

tamamında Suriyeli işçiler sigortasız olarak çalıştırılmaktadır. Çalışma izinlerinin mevcut 

olması bu durumu değiştirmemekte ancak işverenin içini rahatlatan bir unsur olmaktadır. 

Bununla birlikte Afgan işçiler için ise durum tamamen kayıt dışı işlemekte, birçoğunun 

çalışma izinleri bulunmamaktadır. Sadece ustabaşı olan bir katılımcı iş yerlerinde çalışan 

Afganların çalışma izinlerinin mevcut olduğunu ifade etmiştir. Ancak aynı iş yerinde 

çalışmakta olan diğer iki katılımcı ise bu bilgiyi yalanlamış, çalışma izinlerinin olmadığını, 
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tamamen kaçak çalıştıklarını ifade etmektedir. “Afganlar var, 8-9 tane. … Sigortaları yok, 

onlar zaten kaçak çalışıyorlar. Afganlar hepten kaçak, Suriyelilerin yine bir vatandaşlık şeyi 

var galiba.” [02, Boşanmış, 44, Sigortalı, Makineci]. 

Suriyeli çalışanların aldıkları ücretler ise esasen üretim oranına göre değişmektedir. Kim ne 

kadar kısa sürede daha çok ürün çıkarırsa o kişi daha fazla ücret alıyor görünmektedir. Bu 

durumda da kişinin Suriyeli veya Türk olması fark etmemektedir. Bunun dışında bazı 

atölyeler sabit askeri ücret uygulamaktadır ki bu durumda elinin hızı değil, belirlenen sabit 

ücret belirleyici olmaktadır.  

“Herkesin işine göre, fark eden bir şey yok. Suriyeli az ücretle çalışıyor diye bir 

şey yok. Tamam, sigortaları yok sadece. Ama ücret olarak zannetmiyorum az 

olduğunu. Çünkü ben önceki çalıştığım yerlerden de çoğunu biliyorum, çok 

Suriyeli tanıdım. Güzel de maaş alıyorlar.”  [02, Boşanmış, 44, Sigortalı, 

Makineci]. “Yok, sigortaları yok. Ücret olarak da burada Türkler ne alıyorlarsa 

aynısını alıyorlar. Mesela Türklerde bir makasçı 1200-1300 arası değişir ama bu 

ecnebi, buna niye vereyim, Türk kendi insanıma vereyim diye bir şey yok yani.” 

[09, Evli, 40, Sigortasız, Makineci] 

Suriyelilerin daha düşük ücret aldığı varsayımı üzerinden katılımcılara Suriyeli çalışanlara 

daha fazla talep olup olmadığı sorulduğunda ise beklenmedik bir yanıt alınmıştır. Katılımcılar 

Suriyelilerin kesinlikle daha düşük ücret almadıklarını vurgulamakla birlikte sektörde göçmen 

işçilere doğrudan bir talep olmadığı tercihin mümkün mertebe Türk çalışanlara ve/veya 

kişinin el hızına, karakterine ve maddi ihtiyacına göre yapıldığını ifade etmektedirler. Bunun 

nedeni olarak da genelde onların geri dönme riskinin mevcut oluşu, dil farkından dolayı 

iletişim sorunları yaşanabileceği endişesi ve en baştan işi öğretme gerekliliği gibi nedenler 

dile getirilmiştir.  

“İşverenler genelde Türk istiyorlar hatta. –Neden? Yarın öbür gün bunlar gider. 

Bir de bunlar kaçak, sonuçta işverenler de risk alıyorlar, burada bunları 

çalıştırdığı için. Bir anda bir baskın oldu farz et, bunların hepsi gitti. Ne olacak? 

Türkler olmayınca, adam batıyorsa kapatır yani.”  [02, Boşanmış, 44, Sigortalı, 

Makineci]. “Suriyeliyi ya da Afgan’ı daha ucuza çalıştırıyorlar diye düşünebilirsin 

ama öyle değil. … Öyle bir algı var. Hani bizim insanımız yesin yiyecekse diye 

düşünüyoruz. Ama öyle biz düşünsek de öyle değil. Ya da tabi onları çalıştırırlar 

çünkü düşük ücretten çalıştırılıyor gibi konuşuluyor. Ama inan böyle bir şey yok. 

Senin Türk makasçın neyi alıyorsa o da onu alıyor, senin makinecin ne alıyorsa 

o da onu alıyor. Hatta iyi makinelere oturup öğrenip bizden daha yüksek ücret 

alanlar da var.” [09, Evli, 40, Sigortasız, Makineci] 

Katılımcılara Suriyeli iş arkadaşlarının çalışma performanslarını nasıl buldukları 

sorulduğunda ise genel olarak pozitif cevaplar alınmış, Türk çalışanların Suriyeli iş 
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arkadaşlarının performanslarını beğendikleri gözlemlenmiştir. Ancak bununla birlikte işe 

düzenli devam etme konusunda sıkıntıları olduğu, mesai saatlerindeki fazlalıktan rahatsız 

oldukları ve bu konuda Türk iş arkadaşlarını eleştirdikleri ifade edilmiştir.  

“O kadar seri çalışıyorlar ki. … Gayet güzel ciddi çalışıyorlar, namus konusunda 

da baya göze girdiler. Çalışırken kafasını kaldırmıyor desem yeridir.” [01, 

Boşanmış, 46, Sigortalı, Makineci]. “Sıfırdan başlayıp makineci olabildiler. 

Yetenekliler, zekiler, hemen kapıyorlar böyle ama çok işlerine sarılmıyorlar. 

Yapabilirler aslında çok daha güzelini de yapabilirler ama işlerine sarılmıyorlar. 

Bir gün geliyorsa iki gün gelmiyorlar. Öyle bir yapıları var onların.” [09, Evli, 40, 

Sigortasız, Makineci] 

Bununla birlikte ekonomik sıkışıklık dönemi yaşansa ve işten çıkarmalar gerçekleşse dahi 

yine dikkate alınacak kriterin çalışma performansı, kişinin ahlakı ve maddi durumu gibi 

etkenler olduğu ve kişinin hangi milliyete tabii olduğunun bir öneminin bulunmadığı 

katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Hem daha düşük verim alınan hem de mümkünse 

sigortası olmayan işçileri işten çıkarmayı tercih ettiği ifade edilmiştir.  

“Suriyeliyi de Türkiyeliyi de çıkarır, hiç ayrım yapmaz, ikisini de çıkartır. … Şöyle 

bir bakar hangisi daha zor durumda hangisi maddi durum daha zayıfsa onu 

çıkartmamaya alışır bence. Öyle yapar yani, konuşuyoruz aramızda da öyle.” 

[03, Evli, 43, Sigortalı, Makineci/Ustabaşı Yrd.]. “Konumuna göre değişir, eğer 

makinede performans olarak çok iyiyse Suriyelileri bırakır. Mesela Türklerden 

yaşı çok geçkin olanlar da var, performans olarak düşükler. Onlardan da 

gözden çıkarabilir. [01, Boşanmış, 46, Sigortalı, Makineci] 

Ayrıca kendileri işten çıkarılsa ve Suriyeli arkadaşları atölyede çalışmaya devam etse ne 

hissedecekleri sorulduğunda ise kendilerinin işten çıkarılmayacağı edası ve özgüvenli bir 

tavır ile soruya yanıt vermişler; bu durumda da patronlarının yine çalışma performansına 

bakmış olacağını ifade etmişlerdir.  

“Tabi kötü hissederdim o ayrı da şimdi Suriyeli veya Türk diye bakmamak lazım 

olaya. Demek ki o benden daha üstün diye de düşünebilirim. Çalışma olarak 

yani. ... Yoksa o Suriyeli hmm.. yok ben Türk’ü hımm.. falan demek 

istemiyorum.” [01, Boşanmış, 46, Sigortalı, Makineci]. “Ben çıkarılsam zaten 

benim tazminatımı vermek zorunda. Şimdi ben kaliteli bir eleman olduğum için 

öyle bir şey olmazdı. Genelde de işten ben çıkarım, kimse beni çıkarmamıştır. 

… Genelde zaten işine yaramayacağını düşündüğü kişiyi çıkartır.” [02, 

Boşanmış, 44, Sigortalı, Makineci] 

Sonuç olarak tekstil sektörüne göçmen işçilerin gelmesi üretime bir nevi destek ekip 

oluşturmuş olup bu işçilerin Türk işçilerden kalan boşluğu doldurmuş oldukları ifade 

edilebilmektedir. Bununla birlikte Türk, Suriyeli, Afgan, Türkmen vs. olan işçilerin hep birlikte 
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üretim süreçleri içerisinde bir zincir kurup bu zincir içerisinde yerlerini almış bulunmakta ve 

hepsinin sorumluluğunu aldıkları işleri yerine getirme çabası içinde oldukları görülmektedir. 

Ayrıca araştırma kapsamında katılımcıların ifadelerine göre bu zincirin parçalarını oluşturan 

herhangi bir gruba yönelik yoğunluğu artan bir talep olmadığı, ücretlerin buna göre 

farklılaşmadığı; aksine herkesin kendi ücretini alt-üst sınırları çizilmiş ücretler üzerinden ve 

elinin hızına göre kendilerinin belirlediği anlaşılmaktadır. 

3.3. Arkadaşlık İlişkileri: Uyum ve Rekabet Arasında 

Araştırma kapsamında katılımcıların Suriyeli iş arkadaşlarıyla ne derece ilişki kurdukları, 

birbirlerine ne kadar uyum sağladıkları, iş yerinde aralarında rekabete dayalı bir ilişki biçimi 

olup olmadığı, Suriyelilerin iş yerindeki varlıklarını kendileri için bir tehdit olarak görüp 

görmedikleri, iş yerindeki rollerinde olumlu veya olumsuz bir rol değişimi yaşayıp 

yaşamadıkları; çeşitli sorular üzerinden irdelenmiştir.  

Katılımcıların Suriyeli iş arkadaşlarıyla kurdukları ilişki, esasen katılımcıların fıtratına göre 

değişiklik göstermekte olup genel olarak pozitif ve samimi bir ilişki biçiminin baskın olduğu 

ifade edilebilmektedir. Bununla birlikte burada çalışan Türk işçi kadınlar arasında da olduğu 

gibi arkadaşlık seviyeleri daha çok “iş arkadaşlığı” düzeyindedir. Zira zaten haftanın 5-6 

günü, günde 10-12 saat arasında birbirlerini görmekte olduklarından ayrıca dışarıda da 

birbirleriyle görüşmek ihtiyacı hissetmemektedirler.  

“İş arkadaşlığı düzeyinde. Çok dışarıda hani görüşme amaçlı değil. Zaten bizde 

günün 10 saati birlikte olup hafta sonu cumartesi yarım gün çalışıp.. Hani 

insanlar kendi işlerine bakıyor hafta sonu da.” [05, Evli, 34, Sigortalı, Makineci/ 

Ustabaşı]. “Burada yok ama ben çok çalıştım Suriyeli ile de Afgan’la da. Önceki 

iş yerimde vardı. Oradan hala görüştüğüm “Abla nasılsın?” diye arayan 

Suriyeliler var.” [09, Evli, 40, Sigortasız, Makineci] 

İletişimlerini genel olarak Türkçe sağlamayı tercih eden katılımcılar; genel olarak Suriyeli iş 

arkadaşlarının Türkçeyi hızlıca öğrenmek konusunda son derece başarılı olduklarını, bu 

şekilde rahatça iletişim kurabildiklerini ancak kendilerinin hiç Arapça öğrenme çabasına 

girmediklerini ifade etmektedirler. “Dillerinin yetmediği yerde ise ellerini kullandıklarını ama 

bir şekilde isteyen herkesin iletişim kurabileceğini”4 de ayrıca vurgulamaktadırlar. 

“Güzel (ilişkimiz), ama fazla konuşamıyoruz. Çünkü dil bilmiyoruz. (…) 

Öğreniyorlar Türkçeyi ama çok iyi bilmiyorlar. Ancak iş icabı. Makas olsun, ip 

olsun öyle şeyler.” [06, Evli, 46, Sigortalı, Makineci]. “Anlaşıyoruz, bir 

sorunumuz yok. … Çat pat konuşuyorlar Türkçe ama yine de anlaşıyoruz. 

Bazen de el işaretleriyle anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşamıyorsak el işareti…” 

[08, Boşanmış, 45, Sigortasız, Makineci] 

                                                           
4 [04, Boşanmış, 42, Sigortalı, Makineci/ Ustabaşı] 
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Katılımcıların arkadaşlık ilişkilerinde gruplaşmayı tercih etmedikleri, genel olarak arkadaş 

grupları sorulduğunda ise bunu “gruplaşma” olarak algılayıp negatif olarak gördükleri 

anlaşılmaktadır. Bu anlamda aralarında herhangi bir gruplaşma olmadığını ve işe verdikleri 

aralarda ise herkesin bir arada takıldığı, sohbet muhabbet ortamlarında Suriyeli ve Afgan iş 

arkadaşlarının da bulunduğu, bu bakımdan herhangi bir ayrım yapılmadığı ifade edilmiştir. 

“Yok, gruplaşma yok. Hepimiz oturup hep beraber çay içiyoruz, yemek yiyoruz. 

Öyle gruplaşmadık.” [10, Eşi vefat etmiş, Sigortalı, Makineci] “… Çoğunluk olsa 

bir gruplaşma olur. O zaman rahatsız olur insanlar. Öyle bir çoğalma olmadığı 

için, gruplaşma olmadığı için, tek tük olduğu için sorun teşkil etmiyor.” [05, Evli, 

34, Sigortalı, Makineci/ Ustabaşı] 

Ayrıca konfeksiyonlarda çalışan Türk işçi kadınlara Suriyeli iş arkadaşlarından dolayı işlerini 

kaybetme korkusu taşıyıp taşımadıkları sorularak esasen bu iki grup arasında kurulan ilişkiyi 

zedeleyebilecek herhangi bir unsurun ve/veya rekabet ilişkisinin olup olmadığı irdelenmiştir. 

Bu bakımdan tekstil sektöründe üretim ilişkilerinin bir zincir gibi işliyor oluşu, üretim ağı 

içerisinde herkesin ayrıca bir görevinin bulunması gibi nedenlerle arada bir rekabetin 

olmadığı; bu nedenle Türk işçi kadınların genel olarak Suriyeli iş arkadaşlarını kendilerine 

rakip olarak görmedikleri gözlemlenmektedir. Ancak yalnızca bir katılımcı (K1) sıkışıklık 

döneminde düşük ücreti kabul eden bir Suriyelinin kendileri için tehdit oluşturabileceğini ifade 

etmiştir.  

“Mesela ben daha yüksek isterim, onlar şu anda bu yerleşim alanında bir var 

olma çabalarında oldukları için daha düşüğü kabullenebilirler veya ben burada 

kalırım sen bana az ücret versen olur mantığıyla giderse benim için tehdittir.” 

[01, Boşanmış, 46, Sigortalı, Makineci].“Herkesin yeri ayrı. Sonuçta onların çok 

kalıcı olmadığı düşünülür genelde. Aman zaten onlar bir iki seneye gidecekler, 

aman zaten onlar yoklar, zaten durmaz onlar giderler, burada 3-5 ay çalışır 

giderler, çok paracıdırlar. İş değiştirebilirler yani… (diye düşünülür.) Diyelim 

ücret bir ay gecikti olsun deriz, onların hiç eyvallahı yok, bekleyemezler. [09, 

Evli, 40, Sigortasız, Makineci] 

Ek olarak katılımcılar zaten Suriyelilerin gelişinin öncesi ile sonrası arasında herhangi bir rol 

değişimi yaşamadıklarını, tekstilde herkesin bir rolü ve görevi olduğunu, genel olarak 

kimsenin birbirinin işine müdahale etmediğini özellikle ifade etmektedirler. Eğer biri bir 

başkasının işini yapıyorsa bunun, “müdahale” değil olsa olsa bir “yardımlaşma” olacağı 

vurgulamaktadırlar. Onlara göre tekstilde herkes bir bütünün parçaları durumundadır.  

“Yok, nasılsam aynı devam ettim. Çünkü yaptığın iş belli, onunki belli, benimki 

belli. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Etse bile bu bir paslaşma olur, 

yardımlaşma olur. Hani ben senin yerini alayım, sen benim yerimi al kavramı 
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olmuyor zaten tekstilde. … Herkesin farklı bir görevi var, farklı yerleri, dikimleri 

var.” [01, Boşanmış, 46, Sigortalı, Makineci] 

4. Sonuç ve Tartışma 

Türkiye bugün tekstil ürünleri üretiminde görece daha iyi durumda olup bunda fason üretim 

yapan konfeksiyon atölyelerinin payı büyük görünmektedir. Bu atölyelerde de yaygın eğilim 

göçmen işçiler için kayıt dışı istihdam olarak görünmekte iken yerli işçiler için ise yasalardaki 

yaptırıcılığın artışıyla her geçen gün daha kayıtlı bir hal almaktadır. Göçmen kayıt dışı 

istihdamının yerlilerin tercih edilme oranını düşürmekte olduğu, bu kapsamda yerlilerin tercih 

edilmemesinden doğan boşluğun ise çoğunlukla yabancı işgücü istihdamı ile kapatılmakta 

olduğu yerli halk arasında görece yaygın kanı olarak lanse edilmektedir. Ayrıca iş yerlerinde 

birlikte çalışma halinin Türk ve Suriyelilerin çalışanlar arasında rekabeti arttırdığı, arada 

ekonomik çatışmalara sebep olduğu, bu durumun da entegrasyonda başarının 

sağlanabilmesi için göz önünde bulundurulması gerektiği literatürde belirtilmektedir (Özpınar, 

Satır Çilingir ve Taşöz Düşündere, 2016).  Bununla birlikte Suriyelilerin daha düşük ücretler 

alıyor oluşunun, buna bağlı olarak daha çok tercih edilmelerinin ve bu durumun işsizlik 

oranlarını arttırarak yerli nüfusun işlerini kaybedecekleri düşüncesinin de hâkim olduğu 

literatürde görülmekte olan iddialardır (Özpınar ve diğerleri, 2016). 

Literatürde iddia edilen bulguların tekstil sektörü için geçerli olup olmadığı, İstanbul 

Beykoz’da sorgulandığında ise buradaki tekstil atölyelerinde durumun aynı şekilde olmadığı, 

hatta bu iddiaların tam tersinin görüldüğü söylenebilmektedir. Zira katılımcılar; işverenlerinin 

öncelikle Türk işçi istihdam etmek arzusunda olduğunu; bunun nedeni olarak ise onların 

genelde Suriyelilerin geri dönme riskinin olduğunu, dil farkından dolayı iletişim sorunları 

yaşanabileceklerini ve en baştan işi öğretmenin daha zor olacağını düşünmeleri gibi nedenler 

gösterilmektedir. Ayrıca temelde Suriyeli çalışanların Türk işçilerden daha düşük ücretler 

aldıkları varsayımının gerçeklikle uyuşmadığı da görülmektedir. Ücretlerin belirlenmesinde 

belirleyici unsurun işçilerin ırkı, sigorta durumu, çalışma izin durumu vs. olmayışı; esas olarak 

her çalışanın “elinin hızına göre” ücretlere tabi oluşu, Suriyeli işçiler için de geçerlidir. Bu 

bakımdan iddia edildiği gibi Suriyeli çalışanlar, diğer çalışanlara göre göre daha düşük 

ücretler almamaktadır. Bu anlamda Suriyeli işçilerin daha düşük ücret almadıklarından bu 

durum, onlara olan talebi daha da arttırıyor değildir. Esasen bu sektörde ücretlerin görece 

düşük olduğu yorumu yapılabilmektedir ki Türk çalışanlar da zaten emeklerine göre oldukça 

düşük ücretler almaktadırlar. Sigortalı olmalarına rağmen askeri ücrete yapılan zamlardan 

dahi hala payını alamayan katılımcılar da bulunmaktadır.  

Sigortasız çalışıyor oluşları Suriyeli işçilere olan talebi zaman zaman arttırıyor gibi görünse 

de yabancı işçi çalıştıran iş yerlerinde “%10 kota uygulaması” nedeniyle işverenler Suriyeli 

çalışanlarının sayılarını dengede tutmaları gerekmektedir. Bu durum özellikle büyük markalar 
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için üretim yapan atölyelerde daha sıkı tutulmaktadır. Ayrıca katılımcıların ifade ettiklerine 

göre, Suriyeli çalışanlar emek yoğun sektörlerde uzun süre çalışmaya pek meyyal 

olmamakla birlikte iyi çalışmalarına rağmen bu sektörde çokça uygulanan fazla mesai 

uygulamasından hoşnut değildirler. Bu da uzun vadede onlara olan talep artışının önünde bir 

engel olarak görülebilmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra Suriyelilere yönelik talep artışı düşüncesinin iş yerinde rekabete 

sebep olduğu varsayımına bakıldığında ise her çalışanın üretim zincirinin bir parçasından 

sorumlu oluşu ve gerektiğinde iş yetiştirmek adına birbirlerine destek olmak durumunda 

kalışları nedeniyle işyerinde, Türk ve Suriyeli çalışanlar arasında bu tür bir rekabetin 

oluşmasına fırsat dahi kalmadığı gözlemlenmektedir. Zira katılımcılar, atölyede rekabet değil 

iş birliği olduğunu vurgulamaktadırlar.  Her iki grubun da kendi yaptıkları işe güveniyor 

oluşları, işlerini kaybetme korkusu yaşamıyor oluşları da yine bu gözlemi destekler nitelikte 

görünmektedir. Tabi bu sonucun nedenlerinden biri olarak esasen katılımcıların tamamının 

sigortalı, görece kalifiye (makine bilen) çalışanlar oluşu da gösterilebilmektedir. 

Son olarak çoğu katılımcı hiç denetleme ile karşılaşmadığını, ne kendilerinin ne de yabancı 

çalışanların sigortasız çalışırken yakalanmadığını ve iş yerlerinin de ceza aldığını hiç 

görmediğini ifade etmiştir. Bu anlamda denetim azlığının da esasen çalışanların aleyhine, 

emek sömürüsü olarak döndüğü gözlemlenmektedir. Zira sırf çalışmaya mecbur oldukları için 

düşük ücretleri kabul edip sigortalı olmalarına rağmen askeri ücretin altında çalışan 

katılımcılar bulunmaktadır. Bu bakımdan tekstil sektörü içinde denetimlerin arttırılması elzem 

görünmektedir.  
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Sermaye Birikimi Stratejileri Çerçevesinde Devleti Anlamak 

To Understand the State in the Framework of Capital Accumulation 

Strategies 

İnan AKDAĞ1 

ÖZET 

Sermaye birikimi kapitalist üretim tarzının temel dinamiğidir. Bir yandan sermaye birikirken öteki 

yandan bu birikim toplumsal değişimi tetiklemektedir. Toplumun bir özeti olan devlet de aynı şekilde 

dönüşüm geçirmektedir. Bir üst yapı kurumu olan devlet ile bir alt yapı kurumu olan ekonomi arasında 

karşılıklı etkileşim vardır. Ekonomi yalnız devleti dönüştürmez aynı zamanda hukuk, siyaset ve ideoloji 

gibi üst yapı kurumlarında da karşılıklı değişime yol açmaktadır. Bir yapı olarak ekonomiyi anlamak, 

ekonominin gelişimini kavramak, devleti anlamak için gerekli kavram setini verecektir.Kapitalizmin 

egemen olmasından itibaren sermaye birikimi stratejileri bağlamında merkantilist devlet, liberal devlet, 

emperyalist devlet, Keynesyen refah devleti ve monetarist devlet biçimleri deneyimlenmiştir. Her 

sermaye birikimi modelini birbirinden ayıran fark ise devletin toplumsal hayattaki rolü ile ilişkilidir. Her 

devlet biçimi aynı zamanda sermaye birikimi modellerini yansıtmaktadır.Sermaye birikimi ile devlet 

biçimleri arasında stratejik ilişki bulunmaktadır. 21. yy’da yeni bir devlet biçimine doğru gidildiği ileri 

sürülebilir. Neoliberal devlet veya monetarist devletin temellendiği neoliberal sermaye birikim stratejisi 

tarihsel sınırlarına ulaşmıştır. Yeni bir devletçi ekonomi dalgası insanlığı beklemektedir. Bu yeni 

devletçi ekonomiler otoriter devlet akımına yol açabilecektir. Çin merkezli devletçi kapitalizm Batı 

merkezli liberal kapitalizme güçlü bir alternatif olarak görünmektedir. Bu bağlamda bu çalışma 

sermaye birikimi stratejilerine duyarlı devlet analizidir. Geçmişten günümüze sermaye birikim modelleri 

ile devlet biçimleri arasındaki ilişkinin tarihsel bir analizidir. 

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Sermaye Birikim Stratejileri, Devlet, Liberal Kapitalizm, Devletçi 

Kapitalizm 

ABSTRACT 

Capital accumulation is the main dynamic of capitalist mode of production. While, on the one hand, 

capital is accumulating, on the other hand, this accumulation triggers the social change. State which is 

the summary of society transforms in the same way. There is mutually interaction between economy 

which is a substructure institution and state which is a superstructure institution. Economy not only 

transforms state but also leads mutually to change in law, politics and ideology which are 

superstructure instutions. To understand economy as a structure, to grasp economic development are 

going to give concept set which is necessary to comprehend state. After capitalism became dominant 

mode of production, mercantilist state, liberal state, imperialist state, Keynesian welfare state and 

monetarist state are experienced in the context of capital accumulation strategies. The separative 

difference in each capital accumulation model is related with the role of state in social life.  Each state 
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form reflects capital accumulation models at the same time. There is strategic relationship between 

capital accumulation and state forms. In the 21st century a newstate form is put forward to reach. 

Neoliberal capital accumulation which forms neoliberal state or monetarist state reaches to historical 

boundaries. A new waves of statist economy appears to humanity. This new statist economies may 

bring about authoritarian state flow. Statist capitalism which is originated form China centeric appears 

strong alternative to liberal capitalism which is sourced by West centeric. In this context this study is 

state analysis which is sensetive to capital accumulation strategies. From past to present it is a 

historical analysis between capital accumulation strategies and state forms.  

Key Words: Capitalism, Capital Accumulation Strategies, State, Liberal State, Statist Capitalism 

Giriş 

Devlet, sürekli düşünürlerin araştırma nesnesi olmuştur. Böyle büyük bir örgütlenme, sürekli 

üzerinde düşünülmesi gereken bir kavram haline gelmiştir. Devlet nasıl kurulur? 

Fonksiyonları nelerdir? Organları nelerdir? Bir sonu var mıdır? soruları hep sorgulanmıştır. 

Doğal olarak tarihe bakıldığı zaman, bin yıl önceki devlet ile bugünkü devlet arasında fark 

hemen görülecektir. Aslında bin yıllık bir süreci bir yana bırakalım, elli yıl önceki devlet ile 

bugünkü devlet arasındaki fark hemen anlaşılacaktır. Dolayısıyla bir düşünür devletin statik 

değil, dinamik bir nesne olduğunu ve sürekli dönüşüm içinde olduğunu ilk bakışta 

kavrayacaktır. Öyleyse bu noktada temel soru; devletin dönüşümünün yasaları var mıdır? 

Devletin bu dönüşümü çeşitli faktörler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Kentleşme, sınıf 

mücadelesi, göç, ticaret ve daha birçok faktör açıklama öznesi olmuştur. Dönüşümü 

felsefeye, ideolojiye, siyasete, hukuka dayandıranlar olmuştur. Bunun yanında ekonomiye 

dayandıranlar da olmuştur. Bu çalışma devlete, ekonomi temelli bir açıklama getirme 

çabasıdır. 

Devlet, asıl olarak ekonomik ilişkiler ve bunların değişiminin bir sonucudur. Devlet varlığını, 

üretime ve üretimin örgütlenmesine borçludur. Üretim ilişkileri; devletlerin kuruluşunu, 

gelişmesini, büyümesini ve sonunu belirlemektedir. Tarihsel olarak belirli momentumlarda 

devletin aldığı biçim de bu üretim ilişkilerinin bir sonucudur. Devletin kapsamı, etkinlik süresi, 

toplumsal hayattaki yeri ve değişimi sürekli üretim ilişkileri ve modern kapitalist sistemde 

sermaye birikimi tarafından belirlenmektedir. 

Üretim ilişkileri tarihsel olarak sürekli dönüşüm geçirmektedir. Ancak temel işleme biçimi 

değişmemektedir; artığın, aşağıdan yukarıya aktarımı. Tarihsel olarak üretim ilişkileri, köleci, 

feodal ve kapitalist üretim ilişkileri olarak varlık bulmuştur. Kapitalist üretim ilişkilerinde ise 

temel ekonomik yapı; sermaye birikimidir. Sermaye birikimi formunda, artığın aşağıdan 

yukarıya aktarımıdır. Sermaye birikimi tüm yapıyı etkilemektedir. Felsefe, ideoloji, siyaset ve 

hukuk biçimindeki üst yapı sermaye birikiminin gerekleri doğrultusunda şekillenmektedir. Bir 

üst yapı kurumu olan devlette, sermaye birikimine göre biçimlenmektedir.         
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Modern kapitalist toplumda sermaye birikimine bakıldığı zaman, serbest rekabetçi kapitalist 

üretim (1820-1873 arası), tekelci kapitalist üretim (1873-1980 arası) ve esnek kapitalist 

üretim (1980 sonrası) aşamalarının gerçekleştiği görülecektir. Sermaye birikimi sürekli 

gelişmekte ve yeni formlar halinde karşımıza çıkmaktadır. Devlette bu aşamalara bağlı olarak 

biçimlenmektedir. Bu aşamalara bağlı olarak devlet; liberal devlet, emperyalist devlet, 

Keynesyen refah devleti ve monetarist devlet olarak şekillenmiştir. Bu devlet biçimleri sürekli 

sermaye birikiminin ihtiyaçlarını yerine getirmiştir. Sermaye birikimi ile devlet, karşılıklı olarak 

birbirlerini etkilemektedir. Bu diyalektik bağ sonucunda, devlet sürekli ve dinamik olarak form 

değiştirmektedir. Bu çalışma, kapitalist üretim tarzı altında geçmişten bugüne, devlet 

formlarını anlamak ve bugünden geleceğe gelebilecek olası yeni devlet formunu anlamakya 

çalışmaktır. 

Siyaset bilimi ve alt dallarının temel inceleme nesnelerinden birisi devlet ve devlet analizi 

iken diğeri ise siyasal iktidar ve analizidir. Bu bağlamda devlet ve devleti anlamak siyaset 

biliminin dar anlamda konusu iken iktidar ve siyasal iktidarı anlamak geniş anlamda inceleme 

konusudur. Bu çalışmada amaç; analiz birimi olarak devleti, sermaye birikimi çerçevesinde 

açıklamaktır. Bu amaç daha önce çeşitli düşünürler tarafından gerçekleştirilmiş ve yeni 

değildir. Ancak çalışmanın önemi gelecek dönem için yani 21. yy'da sermaye birikimi 

çerçevesinde inşa olacak devleti anlatmasıdır. Çalışmanın hipotezi ise sermaye birikimi 

süreci ile devlet arasında diyalektik bir bağ olduğu ve karşılıklı olarak birbirlerini 

şekillendirdiği tezidir. Çalışmanın kapsamı ise modern kapitalist dönemi içermektedir. 

Kapitalizmin modern anlamda egemen üretim tarzı olduktan sonra devlet üzerindeki etkisi 

çalışmanın sınırlılığıdır. 

1) Devlet: Leviathan'ı Anlamak 

Devlet, sosyal bilimlerin temel inceleme nesnesi olmuş bir olgudur. Yazılı tarihin başlarına 

kadar gidildiği zaman, Antik Yunan düşünürlerinin devlet olgusu üzerine düşündüğü 

görülmüştür. Platon’dan (MÖ 427- MÖ 347) itibaren devlet üzerine sistematik düşünceler ileri 

sürülmüştür. Modern dönemlere kadar devlet, siyaset felsefesinin düşün konusu olmuşken 

modern dönemlerle birlikte siyaset biliminin temel araştırma nesnesi haline gelmiştir. Bu 

bağlamda devlet üzerine birçok teori kurgulanmıştır. 

Devlet birçok farklı perspektiften analiz edilmiş ancak hiçbir teori tek başına devletin 

karmaşık yapısını açıklayamamıştır (Jessop, 2010: 47). Devletin inşası, devletin aldığı biçim, 

devletin gelişmesi, devletin sonlanması hepsi, karmaşık meselelerdir. Ancak bu süreçleri 

açıklamada tarihsel yaklaşımların açık avantajı vardır. Tarihsel süreç içinde devlet olgusunu 

incelemek bu karmaşık yapıyı anlamada önemli bir strateji olmuştur. 
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Devlet ve politik sistem geniş sosyal ilişkiler topluluğudur. Ne devlet projesi ne de devlet 

iktidarı bu topluluğun dışında anlaşılamaz. Devletin yapısal gücü ve kapasitesi yalnız devlete 

odaklanarak anlaşılamaz. Bu yapı stratejik ilişkisel bağlamda anlaşılabilir. Devlet gücü ve 

kapasitesi şartlı ve ilişkisel olacaktır. Güçlerin dengesi, stratejik ilişkisel ekonomi, devlet ve 

daha geniş toplumsal formasyona bağlı değişir (Jessop, 2010: 47). 

1648 Westphalia Antlaşması'ndan küreselleşme dönemine kadar devleti anlatan tanım, en 

yaygın olarak Max Weber'in tanımından türetilmiştir. Weber'e (1978: 41) göre modern 

devletin karakteristikleri; yönetim üyelerinin kolektif eyleminin önderliğinde hukuk ve yönetim 

sistemidir, bu yönetim sadece toplum üyelerinin üzerinde değil belli toprak parçası üzerinde 

herkesi kapsamaktadır, zor gücü tekel olarak yalnız devlet tarafından meşru olarak kullanılır. 

Weber’in tanımı kabul edilsin veya eleştirilsin, devlet için en önemli tanımlama aracı olarak 

belirlenmiştir.   

Devletlerin ortaya çıkışı konusunda birçok farklı yaklaşım, farklı açıklama modelleri ileri 

sürmüştür. Marksist yaklaşımlar artı değerin ortaya çıkışı ve ekonomik olarak verimsiz bir 

politik aparat ihtiyacının ve sınıf temelli toplum bağlamında devleti belirlemişken, militarist 

yaklaşım askeri fetihlerin rolünü ve teritoryal savunma ihtiyacının insanları organize etmesini 

devletin inşasında rolünü vurgulamış, ideolojik yaklaşım organize inancın rolünü savunmuş 

ve feminist yaklaşım da devlet oluşumunda patriarşinin rolünü ve devletin devamının 

toplumsal cinsiyet farklılaşmasını yeniden ürettiğini ileri sürmüştür (Jessop, 2010: 44). 

Liberal yaklaşım devleti, toplumun dışında ve üzerinde bir konuma yerleştirmektedir (Gülalp, 

1987: 289). Doğal olarak devleti, toplumun dışında ve üzerinde bir konuma yerleştiren liberal 

yaklaşıma göre devletin dönüşümü ile toplumsal değişim arasında yakın bir ilişki yoktur. 

Devlet, toplum içinde herhangi bir sınıfla ilişki içinde değildir ve sonuçta sınıfsal ilişkilerde 

dönüşüm devleti etkilememektedir. Marksizm de ise devlet, burjuvazinin yürütme kurulu 

olarak görülmektedir. Bu, Marksizm ile liberal yaklaşım arasında temel farktır.  

Devlet konusunda bir yaklaşım da Franz Oppenheimer’a aittir. Oppenheimer (2005) devleti, 

üretim araçlarının mülkiyetinde değil fetihte görmektedir. Devlet ile territoryal yani toprak 

genişliği bağlantılıdır. Dolayısıyla devlet, en fazla büyük toprak sahipleri ile ilişkilidir. Devlet, 

fetih sonucu kurulur ve fetihle gelişmektedir. Sonu da fethin durması sonucu 

gerçekleşmektedir. Tarihin belli bir dönemde geçerli olabilecek bir teori iken özellikle 20. 

yy’da toprak genişliği ile devlet arasındaki ilişki zayıflamıştır. Artık esas mesele ekonomik 

güçtür. Bugün toprak genişliği diyebileceğimiz emperyalizm, yeni bir evreye geçmiş ve artık 

yabancı ülkeler açıktan işgal edilmemektedir. Dolayısıyla bugün, devlet ve fetih arası ilişki 

yeni bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda fetih ve daha fazla toprak kazanımı sonucu devletin 

dönüşümü açıklanamamaktadır. 
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Birçok farklı devlet yaklaşımı olmakla birlikte, devlet ve ekonomi arasında yakın ilişki sürekli 

vurgulanmıştır. Immanuel Wallerstein’e göre (2006: 40) sistem incelendiği zaman, devlet 

iktidarının iktisadi süreçler için taşıdığı önem hemen göze çarpmaktadır. Tarihsel olarak 

geriye gidildikçe ekonomi ve devlet arasındaki ilişki ortaya çıkmaktadır. Köleci ve feodal 

toplumlarda tarımsal üretim ön plandaydı ve dolayısıyla toprak ve toprak genişliği devlet için 

hayati önemdeydi. Kapitalist toplum ile sanayi üretimi öne çıkmış ve devlet için vazgeçilmez 

olan sermaye birikimi olmuştur. Bu bağlamda geçmişten bugüne devlet, kuruluşu, gelişimi, 

dönüşümü ve sonu anlamında ekonomi ile derin bağlar içine girmiştir. Ekonomi, devleti 

dönüştürmektedir.  

Devlet ve ekonomi arasındaki ilişki devlet olgusunu anlamak için önemli bir bakış açısıdır. 

Uzun yıllar boyunca devlet ve ekonomi iki ayrı alan olarak ele almış ve geniş veya dar 

birbirinin alanlarına müdahalesine göre konum alınmıştır. Block ve Evans'a göre (2005: 505) 

üç önerme devlet ve ekonomi arası ilişkiyi daha iyi anlatmaktadır; 

- Devlet ve ekonomi analitik olarak otonom alanlar değildir aksine karşılıklı birbirini etkileyen 

aktivite alanlarıdır. 

- Devletler ve ekonomiler spesifik kurumsal yapılara sahip toplumlarda vardır ve bu varlık 

ekonomik ve politik sonuçlara yol açmaktadır. 

- Devletler ve ekonomilerin varlıkları dinamiktir. 

Devlet ve ekonomi arasındaki bağı kuran yaklaşımlara göre devlet ile ekonomik sınıflar 

arasındaki ilişki üç tiptir. Birinci yaklaşım devlet ile egemen sınıflar arasında sıkı bağ ve 

bağımlılık öngörür. İkinci yaklaşımda devlet, sınıflardan görece bağımsızdır. Bu bağlamda 

ekonomi, son aşamada devleti belirlemektedir. Üçüncü yaklaşım da ise devlet ile ekonomi 

arası ilişki de özerklik vardır. Dolayısıyla, ekonomi devleti şekillendirmez. 

Ancak tüm devlet ve dönüşümlere bakıldığı zaman, ekonomi ve devlet arasındaki yakın ilişki 

ortaya çıkmaktadır. Bob Jessop (1990: 204), birikim stratejilerinde değişim anlaşılmadan 

devlet ve dönemleştirme sorununun aşılamayacağını belirtmektedir. Devlet, ekonomiye 

bağımlıdır ve ekonomide ki dönüşümler, devlette de dönüşümlere yol açmaktadır. Sınıflar 

arasındaki ilişki ve devletle olan ilişkisi, kapitalist ekonomi geliştikçe daha da artmaktadır. 

Devlet ile ekonomi arasındaki ilişkiyi sadece Marksist yaklaşımlar ileri sürmemektedir. 

Matthew Lange’e göre (2010: 274) hem neoklasik iktisat hem de kalkınmacı yaklaşımlar, 

devlet ile ekonomi arasındaki bağı vurgulamaktadır. Yalnız, devletin ekonomi ile bağı 

konusunda vardığı sonuçlar farklıdır. Neoklasiklere göre devletin ekonomiye müdahalesi 

verimsiz, kalkınmacı yaklaşımlara göre ise verimlidir. 
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2) Yöntem 

Bu çalışmada metot olarak diyalektik yaklaşım benimsenmiştir. Bir üstyapı kurumu olan 

siyasetin uzamı olan devlet, altyapı kurumu olan ekonomiyle bağı çerçevesinde ele alındığı 

için aradaki bağ, diyalektik olarak analiz edilmiştir. Aynı zamanda toplumsal yapı, tüm 

yapıların bütünselliği bağlamında ele alınmıştır. Gerçekliğin resmi, ancak bütüncül bir 

yaklaşım ile yakalanabilir. 

Yine bilimsel bir yaklaşım olan tarihsel yaklaşım, analize uygulanmıştır. Olguların gelişimi bir 

süreç olarak kavrandığı için, bir başlangıç ve bir sonuca sahip olduğu için tarihsel yaklaşım 

benimsenmiştir. Tarihsel yaklaşım olguların gelişimini süreç perspektifi içinde en iyi şekilde 

sağlamaktadır. 

Bu çerçevede, bu çalışmada, diyalektik metot ve tarihsel yaklaşım, analiz yaklaşımı olarak 

kabul edilmiştir. Böylece, olguların bütünselliği ve süreç perspektifi bir arada elde edilecektir. 

Bu bağlamda, devletin tarihsel gelişimi, sermaye birikimi ile diyalektik bağlantısı ve bütünsel 

gerçeklik ulaşılabilecek bir hedef olarak ortaya konulmaktadır.     

3) Sermaye Birikim Stratejileri: Kapital Birikimini Hızlandırmak 

Modern kapitalist toplumların toplumsal değişimine bakıldığı zaman, toplumsal değişimin 

sermaye birikimi ile ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Kapitalist toplum için vazgeçilmez olan 

sermaye birikimidir. Sermaye birikimi, artık değerin aşağıdan yukarı transferi için bir 

çözümdür. Bu çözüm, kapitalist çözümdür. Sermaye birikiminin farklı biçimleri ve aşamaları, 

devleti de şekillendirmektedir. Son tahlilde devlet, üretici güçleri geliştirmek ve kendi varlığını 

korumak durumundadır. 

Modern kapitalist toplumun ortaya çıktığı 19. yy’dan günümüze sermaye birikimi değişik 

biçimler almıştır. Serbest rekabetçi kapitalizmin egemen olduğu 19. yy. ilk yarısı liberal devlet 

bir gerçeklikti. Dolayısıyla buna bağlı liberal bir devlet modeli varlık bulmuştu. 20.yy ilk yarısı 

Keynesyen bir sermaye birikimi maddi koşullara bağlı ortaya çıkmıştı. Buna bağlı Keynesyen 

refah devleti gerçeklik bulmuştur. Bu dönem sermaye birikimi, örgütlü kapitalizm dediğimiz bir 

model ile sağlanıyordu. Devlet, bir aktör olarak toplumsal hayatta yerini almıştı. 

Keynesyen sermaye birikim stratejisi: Bu sermaye birikim modeli 1929 dünya ekonomik 

buhranı sonucu ortaya çıkmış, II. Dünya Savaşı sonrası bütünüyle hayata geçmiş ve 1973 

petrol krizi sonrası son bulmuştur. Temel varsayımı; toplam talebin yetersizliği ancak devlet 

müdahalesi ile son bulur ve devlet bir aktör olarak piyasalara girmelidir varsayımıdır. Bu 

model örgütlü kapitalizm denemesidir. Egemen sınıflar anlamında sanayi burjuvazisi ön 

plandadır. Genişlemiş bir devlet olmazsa olmaz bir ön koşuldur.        
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Monetarist veya Neoliberal sermaye birikim stratejisi: Keynesyen refah devletinin son dönemi 

kâr oranları düşme eğilimine girmişti. Bu eğilim ileri sanayi ülkelerinde 1980'lerde yeni bir 

politikaya dönüştü; endüstrisizleşme politikası. Bu politika faiz oranlarının yükselmesi 

politikasını beraberinde getirdi. Böylece ulusal para değerlenmiştir. Amaç enflasyonu 

düşürmekti. Bu süreç sonucunda finansallaşmaya veya finansal mühendisliğe geçişi 

hızlandırdı. Bu yeni sermaye birikim rejimi anlamına geliyordu. Bu yalnız değer üretimi değil 

aynı zamanda finansal sektörün genişlemesiydi. Finansal türev piyasalar ortaya çıkıyordu ve 

bu da spekülasyonu arttırıyordu (Shaoul, 2010: 243). 

Monetarist sermaye birikimi, devletin genişlemiş yapısına odaklanmaktadır. Bu yaklaşıma 

göre devlet, piyasalardan çekilmeli ve minimal pozisyona gelmelidir. Bu döneme bir anlamda 

örgütsüz kapitalizm dönemi de diyebiliriz. Bu dönem bir piyasa fetişizmi söz konusudur. Bu 

yaklaşıma göre piyasalar, devlet müdahalesi olmazsa, tüm sorunları çözebilir. Egemen 

sınıflar arasında finansal burjuvazi ön plandadır. Minimal devlet yani sınırlandırılmış devlet 

olmazsa olmaz bir ön koşuldur. 

Üretimden finansallaşmaya doğru geçiş istatistiklerde açıkça görülmektedir. ABD finansal 

şirketleri 1982'de tüm şirketlerin kârının %5'i kadar finanstan kâr elde ederken 2007'de bu 

oran %41'e ulaşmıştır ve böylece yalnız finansal şirketler değil finansal olmayan şirketler de 

finans sektöründen gelir elde etmeye başlamıştır (Shaoul, 2010: 245).   

Sonuç olarak ister liberal sermaye birikimi olsun ister örgütlü kapitalizm olsun tüm sermaye 

birikim modellerinde temel amaç; artığın, aşağıdan yukarı doğru transferidir. Kapitalist üretim 

tarzı için analiz birimi piyasalardır. Ancak devletsiz bir piyasa uygulaması işlememektedir. 

Gerek piyasaların yapısının korunması gerekse de toplumsal yapının bütünlüğünün 

sağlanması için devlet olmazsa olmaz bir şarttır. Dolayısıyla devletsiz bir piyasa sadece bir 

varsayım olarak kalmaktadır. Bu durumda sermaye birikimini anlamak için devleti anlamak, 

önemli bir araştırma stratejisi olarak görünmektedir. Diyalektik olarak devlet ve piyasa, 

birbirinden ayrılmaz bağlarla bağlıdır. Devlet, sermaye birikimine duyarlıdır ve sermaye 

birikiminin aşamaları devleti de biçimlendirmektedir. Bu bağlamda sermaye birikimi ile devlet 

arasındaki diyalektik ilişkiye bakılması bir zorunluluktur. 

4) Sermaye Birikimi Stratejileri Ve Devlet: Karşılıklı İlişkinin Diyalektiği 

Sermaye birikimi, artığın aşağıdan yukarı transferini amaçlamaktadır. Üretim, mübadele ve 

tüketim olarak ekonominin aşamaları, sermaye birikimini belirlemektedir. Kapitalist toplumda 

sermaye birikimi için asıl olan piyasa mekanizmasıdır ancak devletin ekonomiye yönelik 

fonksiyonları olmasa, piyasa tek başına sağlıklı çalışamamaktadır. Bu bağlamda, devletsiz 

bir piyasa ancak liberal bir ütopya olmaktadır. Devlet, piyasa mekanizmasını çalışır duruma 

getirmektedir. Devlet olmasa piyasa, sağlıklı çalışması ve bunun yanında varlığını 
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sürdürmesi olanak dahilinde değildir. Çünkü serbest piyasada üretim anarşisi söz konusudur 

ve bu anarşi sonucunda kapitalizm, sürekli tekrarlayan krizlerle karşı karşıya kalmaktadır. 

İşte bu noktada toplumsal yapının bütünlüğünü devlet, zor kullanarak korumaktadır. Böylece 

kapitalizmin tarihsel gelişiminde, bir yandan devlet müdahaleci sermaye birikimi modeli ile bir 

yandan devlet müdahalesinin düşük olduğu sermaye birikimi modelleri tarihsel varlık 

bulmaktadır. Bu yaklaşımı anladıktan sonra tarihsel olarak, sermaye birikimine göre devlet 

biçimlerini anlamak ikinci adımdır.  

Sermaye birikimi ile devlet arasındaki ilişkiyi vurgulayan Clarke (1992: 137), kapitalizm ile 

birlikte tarihsel olarak beş tip devlet formundan bahsetmektedir. Bunlar; 

- Merkantilist devlet: Merkantilist devlet bir 18. yy oluşumudur. Ticari kapitalin büyümesi 

merkantilist devletin alt yapısını oluşturmuştur. Geleneksel olarak feodal dönem zenginlik 

kaynağı feodal beylerdi. Feodal dönemler ticaretin genişlemesi zenginlik için yeni bir sınıfın 

ticari burjuvazinin ortaya çıkmasına yol açtı. 18. yy ile ticari kapital kendisini feodal toprak 

mülkiyetinden kurtardı. Özellikle lüks mallar ve askeri malların ticareti buna yol açtı (Clarke, 

1992: 139). 

Merkantilist devlet formu ticari kapital ile feodal beyler arasındaki savaşın bir sonucuydu. 

Merkantilist devlet dış ticaretin gelişimini agresif ticaret ve kolonyal politikalarla teşvik 

etmiştir. Ticari sermayenin aşırı birikimi artan rekabeti alttan alta destekliyordu. Sermayenin 

üretime nüfuzu, merkantilist devlet formunu alttan oymuştur (Clarke, 1992: 140). 

- Liberal devlet: 19. yy'ın ikinci çeyreği rekabetçi değil tamamlayıcı uluslararası iş bölümü 

sonucu liberal devlet formu ortaya çıkmıştır. Burada temel etken genişleyen ticari sermaye ve 

uluslararası ticarette liberalizasyon ihtiyacıdır. Demiryollarının 19. yy üçüncü çeyreği 

yayılması liberal devlet formunu zorunlu hale sokmuştur. İngiltere'de büyüyen sanayi 

sermayesinin hammadde ihtiyacı bu süreci devam ettirmiştir (Clarke, 1992: 140). 

Sanayi sermayesi, tarım sermayesi ve ticari sermayenin tamamlayıcı sermaye birikimi 

merkantilist devlet formu ve onun düzenlemelerine son verdi. Böylece liberal devlet formu 

ihtiyacı ortaya çıktı. Ancak bu durum sermayedar sınıflar arasında savaşa son vermedi. Yeni 

bir biçim aldı. Şimdi ortaya işçi sınıfı çıktı ve sanayi sermayesi ile çelişkilerini mücadele 

ederek son vermek istedi (Clarke, 1992: 141). 

1873 dünya ekonomik krizi bu üretim modeli ve liberal devlet formuna son verdi. Küresel 

olarak sermayeler artık tamamlayıcı değil rekabet edici bir biçim aldı. Aşırı birikim sonucu bu 

üretim biçimi ve liberal devlet formu çöküşe geçti (Clarke, 1992: 141). 

- Emperyalist devlet: Üretimin sosyalleşmesi ve liberal üretim tarzının krizi liberal devlet 

formuna son verdi ve yerine emperyalist devlet formu geçmiştir. Emperyalist devlet formunda 

devlet ile sivil toplum birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Liberal devlet formu anayasa 
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tarafından sınırlanmış ve krizin politik cevabı olarak kuşatılmış ve bu kuşatılmışlık aynı 

zamanda sermayenin sınırlamasına tabiydi (Clarke, 1992: 142). 

Devlet organize olmuş işçi sınıfının meydan okumasına çeşitli politikalarla cevap vermiştir. 

Devlet kurumsallaşmış olarak sendikaları sınırlı tanıyarak, parçalı iş bölümünü 

kuvvetlendirmiş ve sınırlı sosyal reform yapmıştır. Korumacılık ve emperyalizm devlete bazı 

araçlar sağlamıştır ve devlet, acil mali, finansal ve parasal sorunlarını çözmüştür (Clarke, 

1992: 142). 

Emperyalist devlet formu artan rekabet baskısını politize etmiştir. Devlet dünya pazarlarını 

açmak için diplomatik, politik ve askeri silahlarını kullanmıştır. Bu durum uluslararası rekabet 

eden devletler arasında savaş tehlikesini ortaya çıkarmıştır (Clarke, 1992: 143). 

- Keynesyen refah  devleti: İki dünya savaşı arası dönem emperyalist devlet formunun liberal 

uluslararası düzeni yeniden yapılandırma anlayışının başarısızlığını göstermiştir. Ulusal 

devlet küresel sermaye birikimi ve paranın küresel gücü tarafından ikincil plana atılmasına 

yol açmıştır. Ticari ve parasal liberalizasyon, yoğun sermaye hareketini kolaylaştırdı. 

ABD'den Avrupa'ya sermaye aktı. 1929 dünya ekonomik krizi bu durumun 

sürdürülemeyeceğini gösterdi (Clarke, 1992: 144). 

Devlet üzerindeki mali, finansal ve parasal baskılar sınırlı mali ve parasal politikalara devletin 

cevabı olarak gerçekleşti. Bu baskıların sonucu korumacı ve emperyalist devlet formuna 

dönüş oldu. Devlet müdahaleciliği artışı ülke içi sanayi üretiminde devlet müdahalesini ve işçi 

sınıfının korporasyon olarak örgütlenmesine yol açtı (Clarke, 1992: 144). 

- Monetarist devlet: Keynesyen refah devleti büyük kamu borcu ve artan enflasyona yol açtı. 

Ancak kriz işçi sınıfının artan meydan okumasına yol açmadı. İşçi sınıfı Keynesyen refah 

devleti dönemi demobilize ve demoralize olmuştu. Yükselen yeni sağ akımı devleti yeniden 

şekillendirdi ve neoliberal program yürürlüğe sokuldu (Clarke, 1992: 146). 

Neoliberal program 19. yy liberal devletini yeniden şekillendirip uygulamaya soktu. Program 

devlet ve sivil toplumu sermayenin para gücünün kontrolüne soktu (Clarke, 1992: 147). 

Neoliberalizmde piyasa herşeyin başı olarak görüldüğü için devlet, mümkün olduğu ölçüde 

sınırlandırılıp küçültülmelidir. Monetarizmde piyasa ve sermaye her şey için başlıca 

çözümdür. Dolayısıyla devlet, monetarizmde sermayeye daha yakından bağlanmıştır ve 

sermaye birikiminde her değişim devletin de değişimine yol açmaktadır. Aralarındaki 

diyalektik bağ, sıkılaşmış ve etkileşim oranı artmıştır. Böylece geçmişten günümüze, devlet 

ile ekonomi arasındaki bağ gittikçe daha güçlenmiştir. Birbirlerine karşı duyarlılık gelişmiştir.    

2008 dünya ekonomik krizi aslında monetarizmin ve monetarist devletin sınırlarına ulaştığı ve 

yeni bir modelin uygulamaya girmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bundan sonra gelecek 

olan devlet modeli önemli tartışmalara konu olmuştur. Simon Clarke (1988: 357), 1980’li 
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yıllarla birlikte keskinleşen uluslararası rekabet, hızlı teknolojik değişmelerin sermayenin aşırı 

birikimini arttırdığını ve monetarist ekonomi ile monetarist devletin sınırlarına ulaşmaya 

başladığını belirtmiştir. Bu yeni bir modelin öncü göstergeleridir. Aslen bu kapitalizmin yapısı 

ile ilgilidir. Bir canlı organizma olarak kapitalizm sürekli biçim değiştirmektedir. Bu bağlamda 

21.yy için yeni bir sermaye birikimi ve devlet modeli tanımlamak gereklidir.   

Yeni model için bu noktada bir perspektif belirlemek için Bob Jessop’ın tezine bakmak 

gerekir. Jessop (2010: 53) geleceğin devletinin denasyonal devlet -ulusal sınırlar önemini 

yitiriyor, politik sistemin destatizmi, politik rejimin uluslararasılaşması olarak belirlemektedir. 

Yine bu bağlamda, monetarizmin sınırlı devletinden, devlet müdahaleci bir yapıya doğru 

ilerlendiği ileri sürülebilir. Şüphesiz geleceğe yönelik tahminler, sosyal bilimlerin determinist 

yaklaşımı ile iç içedir. Dolayısıyla bugün de, geleceğin devletinin ön görünümü ampirik olarak 

görülmektedir.    

Sonuç 

Tarihte devlet, birçok farklı belirleyen tarafından tanımlanmıştır. Devleti, savaşa, siyasete, 

hukuka, ideolojiye dayandıran görüşler ile birlikte ekonomiye dayandıranlar da olmuştur. 

Ancak devleti ekonomiye dayandıran görüşler, devletin aldığı farklı biçimler ve sermaye 

birikimi açısından sınırlı çalışmalar yapılmıştır. Simon Clarke bu konuda çalışan istisna 

düşünürlerden birisidir.   

Sermaye birikimi, toplumsal değişimi tetikleyen önemli bir unsurdur. Doğal olarak toplumsal 

değişim, siyaset yapısında da değişime yol açmaktadır. Siyaset yapısının bir uzantısı olan 

devlette, sermaye birikimine bağlı olarak farklı biçimler almaktadır. Modern kapitalist 

toplumun ortaya çıkışı olan 19. yy’dan itibaren, sermaye birikiminin salınımlarına bağlı olarak 

devlet de dönüşüm geçirmektedir. Bunun en önemli sebebi, devletin evrim sürecinde çevreye 

uyum sağlama ihtiyacıdır. Aslen bu dönüşümü geçirmeyen devletler, çöküş sürecini 

yaşamaktadır. Devletin asli görevlerinden birisi sermaye birikiminin önünü açmaktır ve bunun 

için gerekli yapısal dönüşümü sağlamak zorundadır.  

Modern kapitalist üretim tarzı egemen olduktan sonra tarihsel olarak devlet, sermaye birikim 

modeline bağlı olarak, merkantilist, liberal, emperyalist, Keynesyen ve yine liberal model 

olarak biçimler almıştır. Bunlardan merkantilist ve Keynesyen refah devlet modelleri örgütlü 

kapitalizmin bir sonucu iken liberal devlette örgütsüz kapitalist modelin sonucudur. Bu 

bağlamda sermaye birikiminin farklı biçimlerine göre devlette farklı biçimler almıştır. Bu 

tarihsel modeli takip ederek 21. yy’ın yeni devlet modelinin ne olabileceğini anlamak 

determinist bir bakış açısının sağlayabileceği bir sonuçtur.    

Neoliberal sermaye birikimi modelinin tıkanıklık yaşadığı 2008 dünya ekonomik krizi ile 

ortaya çıkmıştır. Neoliberal sermaye birikimi ile birlikte neoliberal veya monetarist devlet 
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biçimi de toplumsal ve küresel taleplere artık cevap verememektedir. Bugün artık Çin gibi 

devletçi kapitalist ekonomiler yükselişe geçmektedir. Bu form daha önceki Keynesyen refah 

devletinden köklü biçimde farklıdır çünkü küresel bir ekonomik yapı içinde devletçi ekonomi 

gerçekleşmektedir. 

Bu bilimsel çerçeveden sonra son bir söz de geleceğin devleti üzerinedir. Bu çerçeveden bir 

projeksiyon tutulacak olursa; sermaye birikimi stratejilerine bağlı olarak geleceğin devletini 

sermaye birikiminin geldiği aşamaya bağlı olarak tanımlayabiliriz. Bu model, sermaye 

birikiminin gireceği yeni aşamaya bağlı olarak örgütlü bir kapitalizm denemesi ve devletin 

genişleyen rolü olarak belirleyebiliriz. Bu modelle olası yeni devlet, kapsamı genişleyecek ve 

toplumsal yapıya aktör olarak daha fazla müdahale edebilecek bir biçim kazanacaktır.   
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Religious Identities, Belonging and Acculturation:  In a Case of  

The Caucasus 

Dini Kimlikler, Ait Olma ve Kültürlenme: Kafkasya Vakasında 

Lala ALIYEVA1 
 

ABSTRACT 

This research paper is dedicated to exploring the mutual influence of religion and ethnic processes in 

the multicultural societies of the Caucasus, which stand on the secular values.  

Firstly, this research studies transformation of religion in a new ethno-cultural environment and 

determines main features of the vernacular religion, which is a product of historical process. In other 

words, the paper also tracks the adaptation process of religions in the Caucasus communities, both 

Christian and Muslim, in the historical perspective. The second part of the paper considers a 

contemporary product of those religious and ethnic processes and their impact on the identity 

formation.  Moreover, it examines acculturation in the multicultural societies of the Caucasus, as a 

specific type.  

Key words: Identity, belonging, interculturation, inculturation, acculturation, the Caucasus 

 
ÖZET 

Önerilen araştırma makalesi, laik değerlere dayanan çok kültürlü toplumlarda dinin ve etnik süreçlerin 

karşılıklı etkisini araştırmaya adanmıştır. 

Öncelikle, bu araştırma dinin yeni bir etno-kültürel ortamda dönüşümünü inceliyor ve tarihsel sürecin 

bir ürünü olan yerel dinin temel özelliklerini belirliyor. Başka bir deyişle, yazı aynı zamanda Kafkasya 

topluluklarındaki dinlerin uyum sürecini hem Hıristiyan hem de Müslüman olarak tarihsel açıdan 

izlemektedir. Makalenin ikinci kısmı, bu dini ve etnik süreçlerin çağdaş bir ürünü ve bunların kimlik 

oluşumu üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Dahası, Kafkasya'nın çok kültürlü toplumlarında 

kültürleşmeyi belirli bir tür olarak inceler. 

Anahtar kelimeler: Kimlik, ait olma, interkültürleşme, inkülturleşme, kültürleşme, Kafkasya 

Introduction  

The Caucasus, the region under study, is culturally plural, with many ethno- linguistic groups 

living in daily interaction. Coming into sight in different forms, these interactions caused 

transformation in the local cultures and formation the new patterns in these cultures. Located 

at the crossroads of Middle East and Europe, the Caucasus historically was impacted by 

drastically different cultures. This paper aims to reveal how this process affected the identity 

and belonging among the Caucasus countries. Studies show that the new culture brought by 
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the migrant mass can change religious and linguistic identity, as in the case of Azerbaijan. 

The Arab invasion and subsequent start of Islamisation and the further migration of the Arab 

tribes to Azerbaijan left their marks, affecting the identity of the population. Before 

Islamisation, the population of Iranian Azerbaijan and the current Azerbaijan Republic were 

Zoroastrians and Christians. Islamisation and subsequent Turkification were able totally 

change identity and belonging feelings of population.  

The Christian neighbors of Azerbaijan, Georgia and Armenia could preserve their Christian 

identity after the Arab invasion. This research mainly seeks to discern and identify those 

cultural practices and values in traditional Christian societies of the Caucasus that are 

manifestations of old pre-Christian beliefs and influence of Muslim neighbours. In the first 

case, this process result of inculturation, in the second one, it reveals acculturation among 

the different religious communities of the Caucasus. 

This article argues that cultural influence is mutual; host and indigenous cultures, migrant 

and local one, impact one another. As a result of a mutual influence of religion and ethnicity 

appeared traditions and customs, which reflect the historical traces of the past. Both 

historical and anthropological approaches help us to deeply explore the issue.  

It is important for the issue to particularize on the concepts of acculturation and 

interculturation. In theology, an improved understanding suggests invoking the term 

interculturation to describe the dialogical process between Christian religion and other 

cultures with diverse religious worldviews (Grenham 2001: 191). However, social sciences 

explains interculturation as the set of processes by which individuals and groups interact 

when they identity themselves as culturally distinct. As for acculturation, it is a phenomenon, 

when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact 

with each other with subsequent changes in the original culture patterns of either or both 

groups. (Redfield, Linton & Herskovits, 1936: 149). The concept of acculturation is employed 

to refer to the cultural changes resulting from the group encounters. John W. Berry states, 

there are evident similarities between the acculturation and interculturation approaches, and 

it is often difficult in practice to distinguish the research done, or the conclusions drawn from 

the two approaches. One distinguishing feature, however, is the interest in the formation of 

new cultures in the interculturation, more than in the acculturation approach (Berry 1997: 5). 

 The study of multiple interactions in the Caucasian societies is based on the observations, 

conducted by the author in Azerbaijan, Georgia and Dagestan. This study analyzes the role 

of the Islamic tradition for animal slaughter and the tradition of Festival of Sacrifice (eid al-

adha) on the same animal sacrificing traditions of Georgians and Armenians. Also, such folk 

customs as attaching pieces of cloth to trees of churches (or holy places) in order to attain 
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luck, the spilling of water for fortune and others were observed among the Caucasian 

nations, both Christian and Muslim. In fine, based on emic and etic approaches, the 

presented research attempts to find trace of past in the contemporary lives of the Caucasian 

nations, as well as to measure acculturation among them. 

Muslim Communities of the Caucasus: Historical Past and the Contemporary Identity 

As it is known, despite the Azerbaijan of Republic, Muslims make up the majority of the 

population in the North Caucasus of the Russian Federation. Islam became a dominant 

religion among the Muslim communities of the North Caucasus much later than Azerbaijan. 

These communities mixed their old traditions with Islam and many customs of these 

highlanders were preserved in our days.   

Detailing on the Islamisation of Azerbaijan, it should be noted that varies pagan beliefs, 

Zoroastrianism and Christianity were major religions in Iranian Azerbaijan and the current 

Azerbaijan Republic in the pre-Islamic period. Islam could influence indigenous culture, 

without destroying the previous one, and it has been compatible with so many cultures, 

because it is a set of ideas, not essentially connected to any specific ethnicity. In other 

words, Islam is not an ethno-religion. An indigenization of new culture, which was brought via 

the new religion, meant the incipience of vernacular Islam. Since Christian teachings were 

adapted to non-Christian environment, absorbing some patterns of local culture, the same 

process occurred with Islam in the non-Arab countries, as well as in the Caucasus.  As this 

process was named inculturation by the Christian theologians, the same term can be used 

towards the similar process in the case of Islamic societies.  

In times of hardship and misfortune people tries to find peace of mind in ancient superstitious 

beliefs that had nothing to do with their current religious identity. The most common among 

these beliefs, is visiting of holy places and shrines, pir and ojaq, which are not related to 

Islam. Such practices also observed among the other nations of the Caucasus. Ojaq means 

fireplace, so, it shows that this practice links with Zoroastrianism. Azeri people widely 

celebrate the Spring Festival- Nowruz. This Zoroastrian religious ceremony has become a 

national secular holiday for centuries. It noteworthy to indicate that Nowruz is celebrated not 

only in Azerbaijan, but also some other Turkic countries as well.  The UNESCO Intangible 

Cultural Heritage mentions Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan 

in the list of countries, which celebrate Nowruz (Intangible Cultural Heritage 2018: 20). 

 In accordance with my observations among the Caucasian nations, worshiping of wish tree 

is the most widely spread manifestation of the lunar goddess, which consist of attaching 

pieces of cloth to curtain trees. Both Muslim and Christian population of the region was able 

to preserve elements of this ancient belief in everyday life. 
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Different interpretations and practices of Islam don’t mean that Muslims have strayed from 

the authentic teachings of Islam. Figuratively speaking, it is the same Islam with the common 

core principles, which emerged in the Arabian Peninsula, but it is ‘shrouded in national attire’, 

those who converted to Islam as a result of the Arab conquests from a different religion. 

Moreover, the Caucasus Muslims openly express their belonging to Islam, despite the fact 

that they preserved many elements of previous beliefs and religions. 

Shortly, all Muslims of the World identify themselves as part of umma, however in everyday 

life they may follow some local customary, which is no link with Islam. I have to underline that 

even in these cases, the locals perceive these customs as a Muslim tradition. It is 

appropriate, for example, to mention such custom as female circumcision, which in rare 

cases occurs in the remote villages of Dagestan (Heinrich Böll Stiftung 2015). 

 Interculturation, Inculturation, Acculturation in the Case of Christian Communities of 

the Caucasus 

As already mentioned Christianity was mixed with the local cultures of converted people. 

Experts state that Christianity is not bound to the original culture of its founder; it expands 

through a process of translation, taking on the flavor of local cultures as it sinks its roots into 

different contexts. Indigenous and vernacular Christianity is one multi‐faceted way to 

describe Christian faith in the process of inculturation: an initial phase of cultural and 

theological translation during which new converts and their fledgling communities actively 

search for ways to be Christian within their own particular contexts (Sigg M.M., Pascal E., 

Zurlo G. 2016: 664).  

 The process of ‘indigenization’ occurred with the Christian traditions of the Caucasus as 

well. Starting from early medieval period, Caucasus population mixed their old traditions with 

Christianity and Islam, the religions they adopted. Both the Armenian Apostolic Church and 

the Georgian Orthodox Church, having differences in between, differ from the rest of 

Christian World. Christian traditions of Armenians and Georgians have their particularities 

because of mixture with local culture as a result of inculturation.  

Interestingly, as it is mentioned above, some customary exists in both Muslim and Christian 

communities of the Caucasus. Firstly it is customary to attach pieces of cloth to trees in 

churches and holy places (in pir and ojaqs in Muslim case) in order to attain luck. Wish tree, 

or tree of life, symbolism is represented almost in every culture, however the wide distribution 

of this superstitious belief in the Caucasus attracts attention. Another one is the spilling of 

water for luck. Many traditions related to life, appreciation and good luck involve water, or 

mostly water pouring. Water is poured on the path by family females for good luck, when the 
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son is taken to the army for instance, or if it’s a long journey from home someone embarks 

on.  

There are a variety of superstitious beliefs, but I will elaborate on customary to sacrifice 

animal to God among the Caucasus Christians. Animal (sheep, goat or sometimes even 

rooster) sacrifice is either promised for something to happen or is carried out as a gratitude 

for something like recovering from bad illness, being able to conceive a child or even get 

accepted to university. The meat of the animal is then cooked and distributed in the 

neighborhood, not consumed by the family alone.  

In scientific literature, this custom is tied to ancient traditions or the influence of Greco-

Roman culture. In accordance to Daniel C. Ullucci, animal sacrifice was a central cult act of 

the Greek and Roman traditions, which was preserved in early Christianity. But this situation 

changed drastically in fourth and fifth centuries, corresponding to the rise of Christianity and 

it was roundly rejected (Ullucci 2011). This means that such a tradition could have been 

taken from another source. 

This is due to the influence of the Islamic tradition for animal slaughter and the tradition of 

Festival of Sacrifice (eid al-adha) on the same animal sacrificing traditions of Georgians and 

Armenians. As Lamin Sanneh states, the requisite transformation of culture and society tied 

to aspects and phases of the dynamic reception of the gospel, not simply to its mechanical 

organized transmission (Sanneh 2008: 27). One of these dynamic phases for the reception 

of divine book among the Caucasus Christians match with the spread of Islam in the region 

during the Caliphate in the 7th century and subsequent period of strengthening this religion in 

the region. Further, the region was under particular impact of the Ottomans and other Muslim 

cultures.  Noticeable to indicate, this  cultural influence did not change nor religious, neither 

ethnic identity of Christian population in the Caucasus. This was a result of acculturation and 

in terms of the Caucasus, its succesive stage, assimilation, didn’t happen. In other words, 

transformation from acculturation to assimilation was not observed. 

Below, traditions of animal sacrificing were considered as the result of acculturation between 

Muslim and Christian populations of Armenia and Georgia. 

The Armenian case of acculturation with Muslim tradition 

The Armenian matagh tradition means sacrificing a lamb, a rooster, a cow and most of 

cases, sheep for God sake. In many regions of Armenia today, this practice is very much 

alive in the regular slaughter of chosen animals in front of churches. For Armenians approve 

of and practice blood sacrifice even under the Soviet Union was observed by Professor 

James R. Russell, who writes, in 1982 he saw villagers in Sevan, Armenia SSR, sacrifice a 
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cock before khach k'ar and smear a cross of blood on the forehead of their sick child. The 

Armenian Church approves the ritual sacrifice of a firstling (matagh). (Russell 2007: 142) 

Matagh is done often to ask God for forgiveness, health, or for the return of family member 

somewhere far from home.  As it is clearly seen, reasons for animal slaughtering in Armenia 

is nearly the same as in Muslims’ neighbors. If the animal to be sacrificed is a cow, its meat 

is distributed to 40 houses. If the animal is a lamb or sheep, its meat is distributed to 7 

homes. If the animal is a chicken, its meat is distributed to 3 houses. If the sacrifice is a dove, 

then it is set free. Once the animal has been sacrificed the meat must be cooked right away 

and distributed the same day and preferably eaten before sundown (Thong Do, 2017). Unlike 

Georgia, where this practice was condemned and banned by the official Georgian Church, 

Armenian Church welcomes it.  According the Armenian Apostolic Church, the origin of 

matagh comes from Abel, Noah, Abraham, Isaac, and other patriarchs. Christ Himself during 

the Last Supper ate the meat of the Easter lamb, which is considered to be matagh, handed 

down by the Prophet Moses (Thong Do, 2017). However, the main concept of Christianity, 

the sacrifice of Christ for the salvation for the sins humanity, rejects this practice. 

 Animal sacrificing follows with another folk custom, such as putting a sign on the brides' and 

grooms' foreheads with the sheep's blood for good luck, which is very similar to the Muslim 

neighbors’ practice. 

The Georgian case of acculturation with Muslim tradition 

As known, Muslims celebrate Festival of Sacrifice (eid al-adha) each year on the 10th day of 

Dhu al-Hijjah. Unlike Armenians, who sacrifices animal at different times of the year, 

Georgians do this at certain time. 

Once a year, on the seventh week after Easter people Georgians celebrate the annual 

Lomisoba Festival sacrificing animal. Lomisoba does drives from Christian tradition, but 

nowadays it is celebrated as a Christian religious festival. Even nowadays the festival has 

many pagan rituals, such as animal sacrifice, and as usual the monitors witnessed the 

slaughter of sheep (EU Monitoring Mission in Georgia, 2012). 

Journalist Eka Lomidze, describing the animal sacrificing ritual- the annual Lomisoba festival, 

writes, “Before embarking on the church road, you notice a butchery – in front of a church, 

where people sacrifice sheep and boil them in giant pots. Some bulky guys there were 

carrying sacrificed animals on their back. I asked one of them whether he purchased the 

animal. They said: “No, we sacrificed the sheep to Saint George in the church and now are 

going to have a party.” I wondered: “If you sacrificed the animals then why have not you left 

them there?!” “To whom?” he shrugged. “We sacrificed the sheep to Saint George and now 

we are inviting you to the feast.” (Lomidze, Eka , 2014). 
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Despite the fact that the official church and public opinion are against the festival, it continues 

to be celebrated. Having some different features from the Muslim animal sacrificing, 

Georgian tradition embodies similarities with Eid-al-Adha, since it is held once a year as a 

holiday, and the meat of the sacrificed animal is distributed or eaten collectively.  

Conclusion  

The analysis of some practices among the Muslim and Christian populations of the 

Caucasus proves that both Islam and Christianity were mixed with the old local traditions. 

Similarities in some customs and traditions show that this population had many common in 

pre-Christian and pre-Islamic periods.  

 Process of inculturation is proved by the existence of mixture between local traditional 

context and Christianity. Interculturation approach shows the formation of new cultures, 

which differ from the old local one. In return, this demonstrates a new identity formation and 

belonging to a new culture. As for acculturation, this process could not change religious and 

ethnic identity. Christian population of the Caucasus has such practice as animal sacrificing, 

which emerged as a result of cultural contacts with Muslim neighbors.  

The research results show that cultural influence is mutual and indigenous and migrant 

cultures impact each other. As a result of a mutual influence of religion and ethnicity 

appeared traditions and customs, which reflect the historical traces of the past. 
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İpek Yolu Üzerinde Osmanlı Seyyahları ve Defterdar Seyfi Çelebi'nin 

Kazakistan İzlenimleri Üzerine Mülahazalar 

Thoughts on Ottoman Pilgrims on The Silk Road And The 

Kazakhstan Impressions of Defterdar Seyfi Çelebi 

Mehmet AZİMLİ1 

ÖZET 

Bu bildirimizde tarihi İpek yolunu üzerinde yolculuk yapmış seyyahların izlenimi çerçevesinde doğudan 

batıya ticaretin gözlemlenmesi ve yol üzerindeki toplulukların sosyal ve ekonomik hayatı ile ilgili rapor 

niteliği taşıyan kanaatleri değerlendirilecektir.  

Öncelikle bazı yabancı seyyahlardan bahsedildikten sonra Osmanlı tebaasına mensup kimi 

seyyahlarımızın değişik dönemlerdeki doğuya seyahatlerinde tuttukları yayınlanmış notlar üzerinden 

Osmanlı aydınının doğuya ve Kazaklara bakışı konu edilecektir.  

Son olarak Defterdar Seyfi Çelebi’nin XVI. Asırda İpek yolu üzerinden gittiği Hindistan, İran ve Orta 

Asya izlenimlerini aktarıp özellikle Kazaklar konusundaki kanaatlerini ve İpek yolunun siyasete etkisi 

açısından değerini aktarmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler; Orta Asya, Kazakistan, Seyyahlar, Defterdar Seyfi Çelebi 

ABSTRACT 

In this paper; the monitoring of trade from East to West within the framework of the impressions of 

travelers journeyed on the Silk Road and their opinions which constitute as reports regarding the 

social and economic lives of the societies en route will be assessed.   

At first some foreign travelers will be mentioned and following this, the views of Ottoman luminaries 

regarding the East and the Kazakhs will be discussed over the published notes which were taken by 

some of our Ottoman subject travelers in various periods during their travels to the East.  

Ultimately, we will deliver Treasurer Seyfi Celebi’s impressions on India, Iran and Central Asia which 

he visited on the Silk Road and try to deliver his opinions especially on the Kazakhs and the value of 

the Silk Road in terms of its effect on politics. 

Keywords; Central Asia, Kazakhstan, Pilgrims, Defterdar Seyfi Çelebi 

Giriş 

İpek Yolu, “Dünya tarihinin en eski iletişim hattıdır” dersek mübalağa etmemiş oluruz. Bilinen 

dünyanın(Asya, Afrika ve Avrupa) arasındaki iletişimi sağlayan bu yol, ılıman kuşak üzerinde 

bir uçtan diğer uca uzanmaktadır ve adeta bir kaynaktan çıkıp değişik kollara ayrılan bir nehir 

                                                           
1Prof. Dr., Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, 
mehmetazimli@hotmail.com  
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gibi yoluna dağılarak devam etmiştir. Bu özelliği ile çıktığı yerden adeta bütün dünyayı 

besleyen can verici bir kaynaktır denilebilir. Buna göre; kimi kolları kuzeyden, Hazar denizi 

üzerinden Avrupa’ya ulaşırken, bazı kolları ise İran üzerinden Anadolu vasıtasıyla devam 

etmiştir ki esas ana damar budur denilebilir. 

İpek Yolu Seyyahları 

Bu kadar önemli yolun üzerinde tarihin derinliklerinden bu tarafa milyonlarca kişi seyahat 

etmiştir. Kimileri ise yol güzergahlarını anlatan kitaplar yazmıştır. Bu yolu, güzergahını Dünya 

tarihindeki ticarete ve kültürel ilişkilere tesirini anlayabilmek için İpek yolu üzerinde seyahat 

edip gözlemler yapan seyyahların hatıralarına bakmak gerekir.  

Bunlardan bir kaç tanesini aktarmak istiyorum;  

1- Miladi, 985 yılında Çin elçisi “Wang Yen Te” yolun baş tarafını kaynağı hakkında 

önemli bilgiler verir.2 

2- Miladi, 1183 yılında Endülüslü İbn Cübeyr Hac dönüşü İpek yolunun bir kısmına 

uğrayarak ülkesine dönmüştür. Bu merkezlerden üçü şu an Türkiye sınırlarındadır. Nusaybin, 

Harran, Kızıltepe.3 

3- Miladi 1324’te vefat eden Marco Polo, İpek yolunun kuzey güzergâhından ilerlemiş ve 

en uç noktasına ulaşıp Kubilay han ile görüşebilmiştir.4 

4- Tarihin en büyük seyyahı İbn Batuta(1304-1369) İpek yolunun hem kuzey hem de 

diğer kollarını görmüş çok ilginç bilgilerle bizi aydınlatmıştır. 26 yıllık gezisi İpek yolu 

hakkında vaz geçilmez bir kaynaktır.5 

5- Miladi 1474 ile 1478 tarihleri arasında İtalya elçisi Josaphat Barbaro’nun Anadolu ve 

İran’daki dört yıllık İpek yolu macerası da ilgiyle okunmalıdır. Uzun Hasan ile görüşmek için 

yola çıkmış ve  bunu bize aktarmıştır.6 

6- Kuzey yolu üzerinden 1900’lerin başında yola çıkan Gabriel Bonvalot, ilginç sonuçlar 

bulup gözlemleyen bir gezgin olarak anılarını aktarmıştır.7 

7- 1900’lerin başında yine kuzey yolu üzerinden doğuyu ziyaret eden  Muhammed Zahir 

Bigi’nin gözlemleri ise içerden birisinin tenkitçi ilginç gözlemlerinden oluşuyor. 8 

8- L. Ligeti’nin “Bilinmeyen İç Asya” adıyla Türkçe’de yayınlanan kitap ise batılıların 

doğuya ilgisini ve bir Macar türkü olarak merakını aynı zamanda ipek yolunun bu ilgiyi artıran 

özelliğini göstermesi açısından kayda değer bir eserdir. 9 

                                                           
2 Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen Te’nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara 1989 
3 İbn Cübeyr, Endülüs’ten Kutsal Topraklara,  çev. İsmail Güler, İstanbul 2003. 
4 Marco Polo, Geziler Kitabı, çev. Ömer Güngören, İstanbul 1985. 
5 İbn Batuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi, çev.Muhammed Şerif Paşa, latinize eden; Mümin Çevik, İstanbul trz. 
6 Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a seyahat,  çev. Tufan Gündüz, İstanbul 2009. 
7 Gabriel Bonvalot,  Orta Asya’ya Seyahat,  çev. M. Reşat Uzmen, İstanbul 2015.  
8 Muhammed Zahir Bigi, Maveraunnehir’de Seyahat, haz. Ahmet Kanlıdere, İstanbul 2005.  
9 L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, çev. Sadrettin Karatay, Ankara 1986. 
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Osmanlı Seyyahları 

Batılılar İpek yolu üzerinden doğuyu tanıma faaliyetlerine seyyahlar yoluyla çok önem 

vermiştir. Bu konuda çok kitaplar yazılmıştır. Avrupa’da bu bir haber alma sektörü haline 

dönüşmüştür. Osmanlı’da ise bu daha geç dönemlerde ve daha az yapılmıştır. Gözünü 

Avrupa’ya diken bir devlet ve toplum olarak doğu ile ilgili ilgisi çok yoğun olmamıştır. Burada 

Osmanlı adına ipek yolu üzerinden doğuya gitmiş bir kaç seyyahtan bahsetmek istiyoruz. 

1.İlk bahsedeceğimiz eser Mehmet Emin Efendi’nin yazdığı seyahatnamedir ve 1877’lerde 

bölgeyi gezmiş ve notlar tutmuştur. Kazaklar arasında kalmış ve onların adetlerinin 

Zerdüştlerin âdetine benzemesinden yola çıkarak eskiden ateşperest olduklarını tahmin 

ettiğini söylemiştir.10 

2.Miladi 1863’lerde Arminius Vambery adlı bir Macar seyyahın Osmanlı müslümanlarından 

biri gibi İpek yolunda seyahati ve edindiği bilgileri yayınlaması çok ilginçtir.11 

3.Bir ittihatçı olarak ülkesinden kaçıp İpek yolundan Urumçi’ye kadar varan ve oralardaki 

hayatını aktaran Karçınzade seyahat notları o tarihlerde o bölge ve yollar hakkında önemli 

bilgiler vermektedir.12 

4.Son olarak Tatar bir bilgin olarak Abdürreşit İbrahim’in Osmanlı vatandaşı statüsünde 

bölgeyi İpek yolu üzerinden gezmesi ve bulunması güç bilgileri bize aktararak yayınlaması 

önemlidir.13 

İpek yoluyla ilgili bilgi veren bu seyyahlarımızın kısa tanıtımlarından sonra esas konumuz 

olan tarihi coğrafya niteliğindeki seyahatnameye geçebiliriz; 

Defterdar Seyfi Çelebi 

Hayatı (1590’dan sonra) 

Osmanlı tarihçisi Seyfi Çelebi’nin hayatı tam olarak bilinmiyor. Ancak  

XV ve XVI. yüzyıllarda Asya, Çin ve Hindistan’da hüküm süren Türk hanedanları anlatan 

eserleri sebebiyle III. Murad döneminde yaşamış olup künyesinde ifade edilen “defterdar” 

unvanı konusu da karıştırılma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Onun hakkında başka bilgi 

yoktur.14 Maalesef Osmanlı tarihçileri tarafından da çok bilinmeyen biri. Taki Fransız Scefer 

ve Rus Bartold’a kadar. Onların ilgi duymasıyla eser tanınmaya başlamıştır.15 

                                                           
10  Mehmet Emin Efendi, “İstanbul’dan Orta Asyaya Seyahat, haz. Rıza Akdemir, Ankara 1989,118. 
11 Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi,  haz. N. Ahmet Özalp, İstanbul 1993. 
12 Karçınzade Süleyman Şükrü, Seyahatü’l-Kübra, latinize eden; Salih Şapçı Eğirdir 2005. 
13 Abdürreşit İbrahim, Alem-i İslam,  çev. Mehmet Paksu, İstanbul 2012. 
14  Christine Woodhead, “Seyfi Çelebi”  DİA. 
15 Serkan Acar, kitabın giriş bölümü, Defterdar Seyfi Çelebi, Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnamesi, haz. Serkan 
Acar, İstanbul 2014.  
Serkan Acar, kitabın giriş bölümü,  
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Eseri 

Seyfi’nin eserinin iki nüshası günümüze ulaşmıştır. Bunlardan biri Leiden Üniversitesi 

Kütüphanesi’nde16 diğeri Bibliothèque Nationale’dedir.17 Kitap, Joseph Matuz tarafından 

Fransızca tercümesiyle birlikte 1968’de yayımlanmıştır. İki yazmada da başlık bulunmadığı 

için Seyfi’nin eseri müellifin vefatından sonra Leiden metnine eklenen şu açıklama ibaresiyle 

tanınmıştır: 

“Kitâb-ı tevârîh-i pâdişâhân-ı vilâyet-i Hind ü Hıtay u Keşmîr ve vilâyet-i Acem ü 

Kaşgar u Kalmak u Çîn ve sâyir pâdişâhân-ı pîşîn ez-evlâd-ı Çengîz Han ve hâkān u fağfûr u 

pâdişâhân-ı Hindüstân der zamân-ı Sultan Murad İbn Sultan Selim Han. Min te’lîfât-ı 

defterdar Seyfî Çelebi el-merhûm fî sene 990.” 

Eser, coğrafî esasa göre kaleme alınmıştır. Dokuz bölümden oluşmaktadır. Çin 

hükümdarları, İran hanedanları, Kızılbaşlar’a değinmektedir. Kitapta Cengiznâme, 

Oğuznâme ve İskendernâme’den alıntılar vardır. Şifahi bir üslupla gezgin bir tüccar ağzıyla 

yazılmıştır. Ancak eser tarihî ayrıntılar ihtiva ettiği gibi sosyal, ekonomik ve etnoğrafik 

malumatı da içine almaktadır. Fakat çok ilgi görmemiş bir eserdir. 

Eser muhtemelen Özbek Hanı Abdullah Han’ın hükümdarlığı yılları esnasında yükselen 

Osmanlı-Özbek ilişkileri sebebiyle yazılmış olmalıdır. Bu dönemde Safevilere karşı 

Özbekler’le kurulan irtibatın bir göstergesi olabilir. Dahası Babürlülerle de irtibata geçilerek 

Safevilerin doğudan kuşatılması amaçlanmıştır.18  

Kazaklarla İlgili Bölüm 

Seyfi Çelebi, iki yerde Kazaklardan bahsetmektedir.19 Seyfi Çelebi “Faslı-Salis” denilen 

bölümde Kaşgar, Kazak ve Tura halkını anlatır. Burada aktardığı Kazaklarla ilgili bilgiler hayli 

ilginçtir;  “Anlarun ile sınurdaş Kazak dirler bir tâi'fe var, iki kere yüz bin evi var. 

Müselmândırlar İmâm-ı Azam mezhebindedirler, hânlarına Tevekkel dirler. Çengîz neslidir 

bunlara Kazak anun içün dirler ki Taşkend'de ve Buhâra'da pâdişâh olan Çengiz nesli çünki 

kânûnlarıdır ki bir pâdişâh ölicegiz oğlanlarının her kangısı yaşla büyük olanı pâdişâh iderler 

ve küçüklerinin her birine bir şehir virirler. Anlar dahî birbirine kâh muti olurlar ve kâh cenk 

iderler, kangısı ki mağlûp olsa ayruk vilâyet içinde turamaz kaçar beriyyelere gider bu Kazak 

pâdişâhları dahî kadîmden dedeleri Buhâra ve Taşkend saltanatı üzere birbiriyle cenk idip 

mağlûp olup ol beriyyeye kaçup orada kalmışlardır. Bunlara Kazak anun içün dirler. Atları ve 

koyunları ve develeri çok olup evleri araba üzerinde olur ve kaftânları koyun derisinden olur 

                                                           
16 Bkz. Cod. 917. 
17 Bkz. Suppl. Turc. nr. 1136. 
18 Woodhead, ay. 
19 Alıntıladığımız bölümler için bkz. Defterdar Seyfi Çelebi, Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnamesi, haz. Serkan 
Acar, İstanbul 2014.  
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renk renk boyarlar atlas gibi olur. Buhâra'ya getürürler satarlar atlas kaftân bahâsına alurlar 

şöyle nazik ve makbûl olur. Ve bir 'acâ'ib dahî bu ki yağmurlukları dahi bu zikr olan deriden 

olur aslâ yağmur geçmez ve ıslanmaz zirâ ol vilâyetde bazı otlar vardır anunla terbiye 

iderler.“ 

Kazaklardan ilk bahsettiği uzunca yer ise  “Fasl-ı Sani” olarak nitelendirilen ve Kalmak ve 

Tibet halklarından bahsettiği yerdir ki şu şekilde konu edinmektedir;20 “Kâşkar vilâyetinin öte 

yüzünde Kazak21 nâmında bir tâ'ife vardır. Şehirleri ve köyleri yokdur, göçer ve konar tâifedir. 

İki kere yüz bin evleri vardır. Onların dahî Tevekkel22 nâmında hânları vardır. Varup Kâlmâk 

vilâyetinin bir kenârından yağmâ idüp dönüp geldiler. Kâlmâk pâdişâhına haber oldı bir 

vezîrini gönderdi ardınca. Buyurdu ki "Elbette Tevekkel'in ya başını veya kendüyi 

getürmeyince ölmeyesin”. Ol dahî ardınca geldi Tevekkel'in yurdı olan yere. Tevekkel bakdı 

gördi Kâlmâk askeri nihâyetsizdir mukâbele etmeyip Taşkend'e23 kaçdı. Kâlmâk leşkeri ardı 

sıra kovarak Taşkend'in kenârına dek geldi. Kâlmâk leşkeri Kazak'in ardından yetüp nısfını 

yağmâ etdi. Giride olan ilden Tevekkel kendüsi bir mikdâr il ile kendüsini Taşkend'e bırakdı. 

Taşkend adlu şehir vardır ki kadimde Efrâsyâb'ın24 tahtı imiş ve haylî büyük vilâyetdir. Ol 

                                                           
20 Defterdar Seyfi Çelebi, 35 vd. 
21 Müstakil bir topluluk olarak Kazaklar’ın ne zaman teşekkül ettiği ilim dünyasında hâlâ tartışılmaktadır. Esasen 
etimolojisi hakkında da mutabakat bulunmayan, fakat “kendi başına buyruk hareket eden yiğit, cesur, bekâr” 
anlamlarına da gelen Kazak adıyla anılmaya başlanan bu grup, zaman içinde Hazar’ın kuzeyinden Altaylar’a 
kadar uzanan geniş alana hâkim oldu. Dolayısıyla Kazaklar’ın bu isimle anılması etnik bir temele değil daha çok 
sosyal bir gerekçeye dayanmaktadır. Kazak tabirinin kullanımının XIV. yüzyıla kadar gittiği tesbit edilmiştir. Bkz. 
Keith Hitchins, “Kazaklar”, DİA. 
Zeki Velidi Togan’a göre göre "Kazak” adı başlangıçta sadece sultanlara mahsus idi. Daha sonra onlara bağlı 
kabilelere ve devlete ıtlak olundu. Söz konusu isim genellikle siyasî bir maksat ile bir isyan neticesinde ailesiz 
(boydak) halde ve bazen de aile birlikte cemiyetten uzaklaşarak dağ ve sahalara çekilen ve fırsattan istifade 
ederek hükümet işlerini ele alana kadar devlet ve kabilenin himayesinden dışarıda dolaşan sergüzeştçilere 
verilmişti. Ayrıca Türk kavimlerinde ergenlik çağına eriştiğinde erkek çocukları hayata alıştırmak için sahraya 
çıkarmak gibi adetlere göre veyahut alelade eşkıyalık maksadıyla yurdundan ayrılanlara ıtlak olunmuştu. Timur, 
Ebu Said, Hüseyin Baykara ve Babür Mirza gibi hükümdarların "Kazaklık” dönemleri olmuştu. Bkz. Zeki Velidî 
Togan, Bugünkü Türk İli (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981, 37.  
Daha sonra anlamı genişleyen ve Rusça’ya da giren "Kazak” kelimesi Rus yıllıklarındaki kayıtlardan anlaşıldığı 
kadarıyla coğrafi bölgelere göre tasnif edilmişti. Örneğin, söz konusu yıllıklarda: "Azak Kazakları, Volga Kazakları, 
Kâsım Kazakları, Don Kazakları, Zaporoj Kazakları, Kadom Kazakları, Kanevsk Kazakları, Küçük Rusya 
Kazakları, Kırım Kazakları, Orda Kazakları” ve daha başka Kazak topluluklarından bahsedilmektedir. Oldukça 
karmaşık bir kavram olup bugün bağımsız bir Türk devletine adı olan "Kazak” kelimesi ile "Kazaklık” mefhumu 
geniş çaplı tetkike muhtaçtır.(Serkan Acar) 
22 Tevekkel Han (1580-1599): Tevkil ya da Tevekkül adlarıyla anılan Kazak hanıdır. Tevekkel Han zamanında da 
(1583-1598) bu siyaset devam ettirildi. Tevekkel Han Taşkent, Yesi ve Semerkant’ı ele geçirerek Kazakistan’ın 
sınırlarını Mâverâünnehir topraklarına kadar genişletti. Fakat 1598’deki son seferinde Buhara’da birliği yeniden 
sağlayan II. Abdullah Han (1557-1599) tarafından mağlûp edildi. Tevekkel Han güneyde Buhara ile savaşırken 
yeğeni Oras Muhammed Han, Ruslar’a karşı Batı Sibirya’da yaptığı mücadeleyi kaybetti ve esir düştü. Ruslar, 
Oras Muhammed’in serbest bırakmasına karşılık Tevekkel Han’ı Sibirya müslümanlarının istiklâlini savunan 
Küçüm Han’a karşı savaşa zorladılar. Bu savaşta hem Tevekkel Han hem de Küçüm Han büyük zayiat verdi. 
Mehmet Saray, “Kazakistan”, DİA. 
23 Seyyahın bulunduğu tarihlerde Taşkent’in siyasi durumu şu şekildeydi; Timurlular arasında başlayan taht 
mücadelesi neticesinde Taşkent ve çevresi Yûnus Han’ın idaresine girdi (890/1485). Yûnus Han iki yıl sonra vefat 
edince yerine oğlu Mahmud Han geçti. 908’de (1503) Taşkent’i Özbek Şeybânî Han aldı ve yönetimini amcaları 
Suyunçhocahan ve Köçkincihan’a verdi. XI. (XVII.) yüzyıldan itibaren Özbek ve Kazak sultanları arasında el 
değiştiren şehir 1135’te (1723) Kalmuklar’ın eline geçti, ancak şehri onlar adına Kazaklar yönetmeye devam etti. 
Abdullah Muhammedcanov, “Taşkent”, DİA. 
24 İran millî tarihinin bir bölümü içinde yer alan Efrâsiyâb efsanesi, Orta Asya bozkırlarındaki göçebeler tarafından 
İran’a karşı girişilen saldırılarla ilgi kurularak birçok rivayetle birleştirilmiştir. Nitekim bu hikâyelerin çoğu, birkaç 
hükümdar döneminde kuzeydoğudan yapılan hücumlarla ilgili görülmektedir. Sâsânîler döneminde (226-632) 
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zamânda Taşkend'in pâdişâhı Nevrûz Ahmed Hân idi ki lakabına Barak Hân25 dirlerdi. Çengîz 

evlâdındandır. Tevekkel kendüsüni Taşkent’e bırakacak kalmak leşkeri tevekkel’in ilini 

yağma edip vilayetlerine gitti. Tevekkel Barak hana Adem göndürdü ki; “geldum sana 

sığındım seninle akrabâyız ikimiz dahî Çengîz evlâdındanız ve ikimiz dahî Müselmânız dîn 

karındâşlarıyız gel bana arka ol ikimiz dahî varalum kâfirden intikâmımız alalım” dedi. Barak 

Hân dahî ana haber gönderdi ki "Benim gibi senin gibi on pâdişâh bir yere cem olsa, ana 

karşu turulmaz anlar Ye'cüc26 kavmidir” deyii cevâb etdi. Fîlvâkit Yec'üc kavmine benzerler 

çok olup ve hem boyları alçak olmağla ve Kâlmâğ'ın ve hâkânın kuvveti ve kudreti pes 

bundan malûm olur. Ve Kâlmâk tâ'ifesi ne kadar canlu canver var ise dünyâda anın etin 

yerler hattâ yılanın bile ammâ hepsi degil ancak bir cinsi makûle nesneler yirler. Ve ölülerinin 

ne mikdâr ki esbâbı var ise getürüp kabri üstüne koyarlar aslâ kimse anı almaz. Zîrâ kendi 

zum-ı fâsidlerince itikâdları budur ki her kim ol esbâbdan bir nesne alırsa ölünün günâhı ana 

gider. Ol sebebden esbâbdan almazlar ve gâyet güzel olurlar ve Taşkend halkı dâhî anların 

vilâyetleri kenârından urup getürürler levendâd27 gâfille anlar dahî tutduğı gibi ardlarınca 

yetüp savaş iderler. Kâlmâk'dan düşen âdemlerün bazısını varup soyarlar ve cebesin 

cevşenin egninden28 çıkartırlar görirler ki kızlardır. Şöyle bahâdır kavimdir ki kızları dahî cebe 

ve cevşen giyüp cenge gelürler. Kâlmâk pâdişâhı Altun Hân' ın bir vezîrİ serdâr olup vâfır 

leşker ile bir düşmeni üzere giderken bir kere Kâşkar'ın Turfan29 nâm bir şehrinin kenârında 

haste olmuş ol şehirden bir tabîb iştemişler anlar dahî vilâyeti yağmâ itmesün deyii bir tabîb 

göndermişler. Ol tabîb varup Cilâc idüp geldi ve sonra hikâyet etmiş ki: "Bir gün bir gîce 

gitdün ortusı içinde henüz serdâr otağına yetmeyüp yarın sabâhın yetdüm” dimiş ve böyle bî-

nihâye iken hâkâna mukâbil olmayup mağlûbdurlar.” 

                                                                                                                                                                                     
doğudan gelen saldırılar, Orta Asya’daki saldırıların hâtırasını güçlendirip onların canlandırılmasına yaradı. Bu 
yüzden Efrâsiyâb hikâyeleri, sadece Saka kabilelerinden bir bölümünün değil aynı zamanda Hunlar, Heftalitler ve 
Türkler’in saldırılarını da yansıtmaktadır.Tahsin Yazıcı, “Efrasiyab”, DİA.  
25 Tevekkel Han 1554 yılında Kalmuklarla giriştiği savaşı kaybedince Taşkent'e kaçarak Şibanî hükümdarı Barak 
(Nevruz Ahmed) Han (1540-1559)'a sığınıp yardım istemişse de Barak Han Kalmuklara karşı koyamayacaklarını 
bildirmişti. Böylece Yedisu Kazakları Tevekkel Han'ın idaresi altında 1598 yılında tamamen Sır-Derya Havzası'na, 
Taşkent, Türkistan (Yesi) ve Sabran sınırına yerleşmeye mecbur olacaklardı. Zeki Velidî Togan, Bugünkü Türk ili 
(Türkistan) ve Yakın Tarihi, 158.(Serkan Acar) 
26 Kur’an’ın sadece iki yerde temas edilen Yecüc ve Mecüc’ün(Yüeçi Türkleri) Ortaasya kökenli bir kavim olup 
Arap algısında oluşan profiline değinildiğini söyleyebiliriz. 
27 Levendâd: Leventler anlamına gelen yapay bir kelimedir. Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Tiirkçe Ansiklopedik 
Lügat, Ankara 2001, s. 549. Bu sözcüğün İtalyanca "doğulu” mansındaki "levantino"dan alınmış olduğu ve "asker 
yazma” anlamına gelen "lâvcâ” kelimesinden türediği beyan edilmiştir. "Levend” adı XV. yüzyılın ikinci yarısında 
İran'da da kullanılmıştır. Sam Mirza, Tezkire'sinde Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakub (1478-1490) devri 
şairlerinden olan Makbulî'den bahsederken onun Kum şehrinde oturup levendler ile müsahebet ederek 
gazelperdazlıkta meşhur olduğu belirtilmiştir. Yine aynı Tezkire'de Yavuz Sultan Selim'in "nev” redifli Farsça bir 
beytinde bu kelime bulunduğundan levend kelimesinin XV. asrın sonları ile XVI. asrın başlarında da meşhur ve 
müstamel olduğu anlaşılmaktadır. Burhan-ı Kâti'de ise özetle "serseri, ayyaş, ahlaksız” anlamlarına gelmektedir. 
Osmanlılar boylu poslu, yakışıklı, sıhhatli yiğide de levend demişlerdir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Levend", İA, C. 
VII, s. 46. Mamafih Seyfi Çelebi bu kelimeyi Burhan-ı Kâti sözlüğünde verilen anlamıyla kullanmıştır.(Serkan Acar) 
28 „Eğin": Arka kemiğin eğilir yeri. örneğin "Birinin eğnine binmek” Şemseddin Sami'ye göre Avrupa lisanlarında 
yine bu mana ile müstamel Fransızca: "Ğchine”, İngilizce: "chine” ve İtalyanca: "schiena” kelimeleriyle arasındaki 
ses benzerlikleri de ilgi çekicidir. Şemseddin Sami, Kamus-u Türki Haz. Paşa Yavuzarslan, Ankara 2010, s. 289. 
(Serkan Acar) 
29 Bkz. Ahmet Taşağıl, “Turfan”, DİA. 
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Sonuç 

İpek Yolu, Dünya tarihinin en eski iletişim hattı olup Asya ve Avrupa arasındaki iletişimi 

sağlayan bu yoldur. Adeta bir kaynaktan çıkıp değişik kollara ayrılan bir nehir gibi yoluna 

dağılarak devam etmiştir. Bu özelliği ile çıktığı yerden adeta bütün dünyayı besleyen can 

verici bir kaynaktır. Bu yolun üzerinde tarihin derinliklerinden bu tarafa milyonlarca kişi 

seyahat etmiştir.  

Batılılar İpek yolu üzerinden doğuyu tanıma faaliyetlerine seyyahlar yoluyla çok önem 

vermiştir. Bu konuda çok kitaplar yazılmıştır. Osmanlı’da ise bu daha geç dönemlerde ve 

daha az yapılmıştır. Gözünü Avrupa’ya diken bir devlet ve toplum olarak doğu ile ilgili ilgisi 

çok yoğun olmamıştır. Nadiren yazılan eserlerden biri de Osmanlı tarihçisi Seyfi Çelebi’nin 

seyahatini aktaran kitaptır ve Orta Asya taraflarını aktarmaktadır. Özellikle buradaki halklar 

hakkında çok ilginç bilgiler vererek onların hayat serencamını dile getirmektedir. 
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Medeniyetin Oluşumunda Göçün Etkisi 

The Effect of Migration on The Formation of Civilization 

Mehmet AZİMLİ1 

ÖZET 

“Medeniyetler bir göç sonucu oluşur” şeklindeki bir kabulü düşünce adamları söylerler. Bu tespit çok 

iddialı da olsa gerçeği yansıttığı yadsınamaz. Çünkü tarihin derinliklerinden bu tarafa kurulan 

medeniyetler ele alındığında bu gerçeklik görülebilmektedir. İslam medeniyetinin bir göç ile 

başladığını, Anadolu'da kurulan (Hitit, Urartu, Frigya, Lidyalılar) değişik medeniyetlerin birçoğunun bu 

şekilde olduğu son medeniyeti kuran Türklerin de bir göç sonucu bu bölgeye geldiklerini söyleyebiliriz.  

Ayrıca bu günkü dünyanın en öncü toplumu olan Amerika’nın bir göç olayı üzerine kurulduğunu 

belirtmeliyiz. Gerek beyazların gerekse de siyahların ilginç bir başarı hikâyesidir. Avrupa’nın 

Endülüs’ten bu yana yüzyıllardır göç alan bir toplum olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Endülüs’teki 

kalifiye insanların tersine bir göç ile Avrupa içine de taşındıklarını biliyoruz. Avrupa’nın ilerlemesinde 

bunları göz önüne almak gerekir. 

Bu gerçekliğin esas sebebi göç eden insanların yeni vatanlarında tutunma arzusu olmalıdır. Yerleşik 

hayata geçmiş rahat insanlar çok sakin hareket ederler. Doğrusu tabir yerindeyse “tuzu kuru” olan bu 

insanların çok çabalamasına gerek yoktur. Onlar alacaklarını almışlar, ellerindeki ile yaşamanın tadına 

varmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple toplumsal gelişmelerde ellerindekini kaybetmeme arzusuyla geri 

planda kalırlar. 

Ancak göç etmiş insanlar yerliler gibi olmaz. Onlar bu yeni yerde tutunma arzusu ile bir telaş, bir çaba 

ve kendini kabullendirme arzusu hat safhadadır. Bu sebeple coşkulu, atılgan, girişken olmaları 

doğaldır. Onların bu özellikleri toplumsal gelişmelerde ön plana çıkmalarına dolayısıyla medeniyetin 

gelişiminde öncü olmalarına sebep olur. 

Bu gün Avrupa’da, Amerika’da ön planda duran, atak davranan insanların çoğu, kökleri itibariyle 

sonradan göçmüş, atalarının kaybedecek bir şeyi olmayan dolayısıyla yerlilerden daha fazla çalışıp 

kazanım elde etmeye çalışan insanların çocuklarının oluşturduğunu görmemiz mümkündür. 

Türkiye’deki Kürt nüfusunun bu kadar dinamik olmasının temel sebepleri de göç olayı olmalıdır. 90’lı 

yıllarda gerek terör gerekse de teröre karşı düşünülen köy boşaltmalar sebebiyle bir şekilde 

yerlerinden edilmiş bu insanların şehirlerde tutunma çabaları diğer azınlıklara göre seslerinin çok 

çıkmasını sağlamıştır. Bunun sebeplerinden biri de göç olmalıdır. 

Türkiye’deki Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin de iyi organize edilirse kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. 

Değilse tam tersine toplumsal felaketlere sebep de olabilir. Göçmen ruhu iyi analiz edilir ve bu 

insanların topluma adaptasyonu sağlanırsa bundan çok büyük kazançlar çıkması mümkündür ve 

tecrübeyle de sabittir. 

                                                           
1Prof. Dr., Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, 
mehmetazimli@hotmail.com  

mailto:mehmetazimli@hotmail.com
mailto:mehmetazimli@hotmail.com


107 
 

Sonuç olarak göçler toplumsal dinamizm sağlarken, toplumu da iyi bir şekilde dönüştürmesi 

mümkündür.  

Anahtar Kelimeler; Göç, Medeniyet, Kentsel mülteciler 

ABSTRACT 

A handful of thinkers agree that “civilizations are formed because of immigrations”. We cannot deny 

that this statement actually reflects the truth, because if we look deeper into some of the historic 

civilizations, we can see that it is indeed true that immigration plays an important role in the forming of 

civilizations. The fact that the Islamic civilization began with an immigration, some of the civilizations 

that were established in Anatolia (such as Hittite, Urartu, Phrygia, Lydia, etc.) eventually formed the 

Turkish civilization... In short, we can tell that immigration plays a very prominent role in many aspects 

of civilization.  

It should also be noted that America-- today’s largest pioneering society –also began with an 

immigration. Whether it’d be white or black, it truly is an interesting story of victory. It goes without 

saying that since Andalusian times, Europe has been a society that recieves many immigrations. We 

also know that some of the most qualified people in Andalusia migrated to inner Europe. In fact, 

Europe’s growth is a result of all these immigrations they recieved. 

The real reason why this is considered as the truth is because the immigrants have a desire to hold on 

to their new land. People who are used to a stationed lifestyle (the natives) are more calm and 

collected while they are carrying on with their lives. If we were to phrase this more correctly, these 

“well-to-do” people don’t have to struggle that much. They did what they have to do and they’re now 

trying to live their life to the fullest with what they have. And because of that, as well as the desire of 

not losing what they have in the midst of social developments, they are left in the background. 

But the immigrants are not like the natives. With their passion of holding on to their new home, they 

are very anxious and are struggling to see the natives accept them into their own community. And 

thus, it is very normal to see them very enthusiastic, enterprising and venturesome. These traits cause 

them to be treated like pioneers in terms of the development of the civilization. 

Today, in Europe and America, a large amount of people who are very agressive and bold are actually 

immigrants who moved there a long time ago with their roots, as their ascendants had nothing to lose. 

We can also see that, their children also work very hard to keep their ascendants’ names in the lighter 

side. 

We believe it will be more beneficial if we organize all the Syrian and Iraqi immigrants in Turkey. If not, 

it can result in a massive social disaster. It is easier to analyze the immigrant spirit and if their 

opportunity to adapt is provided more easily, it’s possible to see positive outcomes on both sides and, 

by experience, it is indeed more stable. 

As a result, while immigrations are providing social dynamism, it’s possible that they can also convert 

the society in a more positive way. 

Key Words; Migration, Civilization, Urban refugees 
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Giriş 

“Medeniyetler bir göç sonucu oluşur” şeklindeki bir kabulü, düşünce adamları söylerler. Bu 

tespit çok iddialı da olsa gerçeği yansıttığı yadsınamaz. Çünkü tarihin derinliklerinden bu 

tarafa kurulan medeniyetler ele alındığında bu gerçeklik görülebilmektedir.  

Bu gerçekliğin esas sebebi göç eden insanların yeni vatanlarında tutunma arzusu olmalıdır. 

Yerleşik hayata geçmiş rahat insanlar çok sakin hareket ederler. Doğrusu tabir yerindeyse 

“tuzu kuru” olan bu insanların çok çabalamasına gerek yoktur. Onlar alacaklarını almışlar, 

ellerindeki ile yaşamanın tadına varmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple toplumsal 

gelişmelerde ellerindekini kaybetmeme arzusuyla geri planda kalırlar.2 

Bu çalışmamızda tarihte göç sonucu medeniyetler oluşturmuş bazı örnekler üzerinden bu 

kanaatimizi netleştirmek istiyoruz. 

Medeniyet Oluşturan Göçler 

İlk Çağ 

Hititler, Kafkaslardan Orta Anadolu'ya Milattan önce iki bin yıllarında gelip Orta Anadolu’ya 

yerleştiler ve MÖ. 1400’lerde imparatorluk haline dönüşüp tarihin ilk yazılı antlaşması olarak 

bilinen “Kadeş Antlaşması”nı MÖ. 1296’da Mısırlılar ile yaptılar. Ancak MÖ. 1200’lerde bu 

sefer batıdan gelen göçler sebebiyle zayıflarken, Doğudan gelen Asurlularca MÖ. 700’lerde 

yıkıldılar.3  

Ege tarafından göçlerle gelen Frigler, Anadolu'da MÖ. 800’lerde devletleşseler de yine 

Kafkaslardan gelen Kimmerlerin baskısı ile zayıflayıp Persler tarafından yıkıldılar. Lidyalılar 

da MÖ. 1200'lerde bir göç sonucu Anadolu’ya gelmiş ve Ege bölgesinde medeniyet 

kurmuşlardır ve tarihin ilk parasını basmışlardır.4 Yine Batı Anadolu’ya Yunanistan’dan göçen 

İyonyalılar burada bir medeniyet kurmuşlardır. Ticari yollara hâkim olup kolonici faaliyetlerde 

bulunmuşlardır. Asya kökenli bir kavim olarak Doğu Anadolu’ya gelen Hurriler Urartu 

devletini kurmuşlardır. MÖ. 600’lerde yıkılmışlardır. Onların medeniyet göstergeleri Van 

civarında bulunmaktadır.5 Yahudiler göçmen bir ırktır. Önce Hz. İbrahim ile başlayan bu 

süreç Mısır’dan göçle tamamlanan maceraları sonrası Hz. Davut ve Hz. Süleyman 

döneminde büyük bir yapılanmaya şahit olunur.  

                                                           
2 Bkz. Sosyoloji Divanı, (göç dosyası), Konya, 2015. 
3 Bu konularla ilgili bkz. İslam Ansiklopedisi ilgili maddeler. 
4 http://www.munise.org/ilk-parayi-romalilar-mi-yoksa-lidyalilar-mi-bulmustur/ 
5 Friedrich-Karl Kıenitz, Büyük Sancağın Gölgesinde, çev. Seyfettin Halit Kakınç, byy, trz, 18. 
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Orta Çağ 

Hicret 

İslam medeniyeti zorunlu bir göç ile başlamıştır. Buna hicret diyoruz. Medine’ye gelen 

Muhacirler çok azınlıkta iken sonraları Ensar geri planda kalmış, her işte Muhacirler ön plana 

çıkmak durumunda kalınmıştır. Ensar yerleşik hayatı olup, bağı ve bahçesi ile uğraşırken, 

Muhacirler yeni yerlerinde tutunma çabası ile yoğun bir mesai harcamışlardır. Pazarı ele 

geçirmiş, ticareti yürütmüş, savaşlarda ön planda yer almışlardır.  

“Amenu-iman ettiler, Haceru-hicret ettiler, Cahedu-savaştılar”6 gibi kelimelerin ardı ardına 

gelmesi bir tesadüf değildir. Bunda belli bir amaç var. Karar verme, göç etme ve gayret 

etmeyi anlatmaktadır. İşte biz de tam bunu diyoruz. Göç eden çaba sarf eder. Uğraşır, 

çırpınır, tutunmaya çalışır. Dünyanın yasası ise şudur; çalışan kazanır, uğraşan başarılı olur.  

Tarih hicret eden kavimlerin iyi haberlerini verir, ama yerlerinde kalanlardan aynı haberleri 

vermez. Yerli, sükûn halinde olduğu için zaaf içindedir. Sükûn, zaaf ve hareketin aksi 

belirtileri ve kudret ve güçtür. Muhacir (hicret eden) hareketli ve atak olduğu için güç ve 

kudret sahibidir.7 

Endülüs-Sicilya 

Endülüs’te 9 asır, Sicilya’da 4 asır parlak medeniyetler kuran Müslümanlar öncesi buralarda 

çok medeni bir yapılanma göremiyoruz.8 Ancak bu tarihlerden itibaren buralarda müthiş bir 

medeniyet görüyoruz.9 Doğudan getirdikleri teknikleri burada buldukları kadim Yunan 

kültürüyle mezcedip yeni bir medeniyet ürünü ortaya koyarak batının aydınlık çağa 

geçmesine sebep olmuşlardır. 

Türkler 

“Ortaçağ’ın en önemli göçü Türk göçleridir” dersek abartı olmaz. At üzerinde Anadolu, İran, 

Suriye, Irak ve Balkanlara yerleşen bu insanlar, kısa sürede adeta çadırdan imparatorluğa 

diyebileceğimiz bir devasa devlet kurdular. 28 adet vassal devletin kendine bağlı olduğu 

Selçukluların medeniyete katkılarını burada saymakla bitiremeyiz. 

Bu bağlamda Türkler, son bin yılın devlet kurucu göçmenleridir. XV. Asra geldiğimizde 

dünyadaki dört büyük Müslüman devletin hepsi de Türktür ve muhacir olarak gelip devlet 

kurmuşlardır. Osmanlı, Memluk, Safevi ve Babürlüler. 

                                                           
6 Enfal, 72. 
7 https://mehmetselvi.wordpress.com/2011/03/16/hicret-1-dr-ali-seriati/ 
8 Bkz. Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları, Ankara, 2012. 
9 Bkz. Mehmet Azimli, Tarih Okumaları, Ankara 2016, 81-106. 
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Yeni Çağ  

Osmanlı ve Yeniçerilik 

Tarihin neredeyse bütün büyük ölçekli ve uzun ömürlü organizasyonları muhacirlerin eseridir. 

Muhacirler kurar, devşirmeler devam ettirir. Osmanlı askeri sisteminin belkemiğini Yeniçeri 

ocağı oluşturur ve yaklaşık 5 asır boyunca Osmanlı’nın başarılarına önemli bir katkısı vardır. 

Bu ocak genel olarak yabancı insanlardan oluşurdu. Yahudi, Trabzon Rumları, Rus, 

Çingene, Gürcü, Kürt, Arap, Acemler, Türkçe bilenler ve İstanbul’a gelip gidenler ocağa 

alınmazdı.10  

Niye yeniçeri bunlar dışında oluşturuluyor? Devlet biliyor bunların gayretli çalışacağını, 

arkasını kimseye dayayamayan yetimlerden büyük iş çıkaracağını. Dünyayı bu gün yetimler 

yönetiyor. Putin bir yetim, Obama babasız büyümüş. Bunlara her şeyi yaptırabilirsiniz. Ancak 

çevresi olanlara herkes karışır, iş yaptırtmaz.11  

Önemli işler yapacaksanız yakın çevremizde bir yerlere bağlantılı kişiler bulundurmamamız 

gerekmektedir. Bu sebeple iş çıkartacak kişileri uzaktan devşirilmek zorunda kalınır. Çin 

tarihinin en büyük amirali, Müslüman Türk bir devşirme olan Zheng He’dir ve çok ünlü biridir. 

Bu gün Coca Cola’nın başında da bugün aynı şekilde bir Müslüman Türk olan Muhtar Kent 

bulunmaktadır. Bu dev şirket kendi ailesinden birini bulamamış da bunu görevlendirmiş? 

Doğrusu devşirme her zaman büyük iş görür. Bu sebeple bu gün ABD ordusunun erat 

tabakasının önemli bölümü yabancıdır. Buna lejyoner de denilebilir.  

“Devşirmelerden hakkıyla yararlanabilmek için temel kıstas nesnelliktir. Yani onlara ilkeli, 

tarafsız davranmalısınız. Kabiliyet ve gayretleri ölçüsünde yükselip düşmelidirler. Çağdaş 

işletme yönetiminde de “eleman devşirme” anlayışı farklı değildir. Yirminci yüzyılın ilk 

yarısına damgasını vuran Taylor felsefesinin özü şudur: Personeli gelişi güzel değil, hüner 

derecelerini yansıtacak bilimsel bir seçimle işe alın. Sonra kendi başlarına bırakmayıp eğitin, 

öğretin, geliştirin. Max Weber de her tür organizasyonda işe alımların liyakat ilkesine göre 

yapılması gerektiğini söyler: kayırmacı olmayın; insanları size yakınlıklarına göre değil, 

hüner, bilgi ve tecrübelerine göre işe alın.”12 

Vezirler 

Osmanlı’yı niye devşirmeler yönetmiştir? Sorusu çok önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla 60 kadar 

Arnavut 13 tane Boşnak, önemli oranda Gürcü vezir bulunmaktadır. Türkler genelde vezir 

olmuyorlar. Çok nadir Nevşehirli İbrahim Paşa gibi. Hep göç etmiş ve yabancılar yapılıyor. 

Çünkü yerliler doymuş insanlardır. Uğraşmazlar. Ama yabancı biri başarmak zorundadır. 

                                                           
10 Erol Özbilgen, Adab-ı Osmaniyye, İstanbul 2003, 241. 
11 Serdar Özdemir: Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi, 2008, s. 63. 
12 Mustafa Özel, Anlayış Dergisi, sayı 84. 2010 
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Dahası Osmanlı bu gerçeği bildiği için Türklük adeta aşağılanan bir şeydi ve “etrakı bi idrak”  

şeklinde algılanıyordu. Yönetimi genelde hep göçmenler hakim oldu ve yürüttü. Atatürk’ün 

“ne mutlu Türküm diyene”  sözünü niye söylediğinin sebeplerini burada aramak gerekir.13 

Değilse bu kadar ırkların karıştığı bir Anadolu devletinin kurucusu olarak böyle bir safkan 

ırkçılık saikiyle söyleyebileceğini zannetmiyorum. Bu olsa olsa Osmanlı’daki yerleşik düzenin 

artık yeni devlette yürümeyeceğine karşı motto şeklinde söylenmiş önemli bir tepki olmalıdır. 

Amerika 

Bu günkü dünyanın en öncü toplumu olan Amerika’nın bir göç olayı üzerine kurulduğunu 

belirtmeliyiz. Gerek beyazların gerekse de siyahların ilginç bir başarı hikayesidir. Avrupa’nın 

Endülüs’ten bu yana yüzyıllardır göç alan bir toplum olduğunu belirtmeye gerek yoktur. 

Endülüs’teki kalifiye insanların tersine bir göç ile Avrupa içine de taşındıklarını biliyoruz. 

Avrupa’nın ilerlemesinde bunları göz önüne almak gerekir. 

Günümüz Göç ve Medeniyet İlişkisi 

Dünyanın en meşhur Tarih felsefecisi Tonybee, bugüne kadar 27 medeniyeti tespit etmiştir. 

Bu medeniyetlerin hemen hemen hepsi, hatta en eskileri göçlerin olduğu kıtalarda muhacir 

ırklara aittir. Yerlilerin ise bir varlık gösterdikleri görülmemiştir. Kızılderililer Amerika’da asırlar 

boyu silahla mücehhez oldukları halde bir medeniyet kuramamışlardır. Oysa Avrupa’nın köle 

satıcıları, gangsterleri ve fahişeleri Amerika’ya göç ettiler ve bugünkü medeniyeti kurdular. 

Böylece anlıyoruz ki, hicret tarih boyunca yeni kültürlerin, yeni medeniyetlerin oluşmasında 

baş etkenlerden biridir.14 

Anadolu Ruhu 

 Bilindiği gibi Anadolu sürekli göç alan bir bölgedir. Anadolu’daki bitmek bilmeyen enerjik yapı 

göçlerden dolayıdır. Buraya göç eden her grup tutunma çabasındadır. Kırsal ağırlıklı 

“Anadolu Kaplanları” ve çoğu hukuksal boşluktan dolayı batan kar ortaklığı (Kombassan, 

Adese, Yimpaş)şirketleri gibi oluşumlar bunun örnekleridir.  

Hala da öyledir. Son vatanını kaybetme korkusu yaşar herkes. Onun için Vatan duygusu en 

yüksek toplumların başında gelir. Bu da yoğun bir  enerji oluşturur. Çalışır, üretir, tutunur. Bu 

her ırktan toplanan topluluğun önceliği burayı elde tutma ve burada yaşayabilmedir. 

İmparatorluk bakiyesi toplumların genel dramıdır bu. Fakat ilginç bir enerji üretir.  

Almancı Ruhu 

Türkiye’den elinde valizle Almanya’ya gelmiş ve buralarda tutunma çabasındaki insanların 

başarı hikayeleri tam bir göç-medeniyet ilişkisi bağlamında değerlendirilmelidir. En ağır 

                                                           
13 Gündüz Vassaf, 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra,  İstanbul 2006, 267. 
14 Bkz. Toynbee, Tecrübelerim, çev. Şaban Bıyıklı, İstanbul 2005. 
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işlerde çalışan birinci neslin torunları şu anda en önemli işleri yapabilme pozisyonuna 

geldiler. Bir örnek aktarmak istiyorum; Maraba olarak getirtilmiş bir işçinin temiz gayretleri ile 

okumuş ve bir yerlere gelmiş çocukları. Oğulun biri uluslararası aranan bir bilgisayar uzmanı 

ki; Amerika’ya gittiğinde evinde açık unuttuğu perdeleri, oradan bilgisayar aracılığı ile 

kapatabilecek kadar işi ilerletmiş. Diğeri Almanya’da büyük devasa binalar yapan bir 

mühendis. Bir diğeri ise dünyada hukuk denilince akla ilk gelen bu ülkede hukuk alanında 

yüksek lisans yapmış. Sonuçta bunları gören Alman komşuları; “Siz böyle okuyorsunuz da 

çöpleri kim toplayacak?” diyormuş. Alman zihin yapısının göçmenlere bakışı.15 

İstanbul Ruhu 

İstanbul’daki zenginlere soralım; Nereliler? Koç Ankaralı, Sabancı Adanalı. Köken olarak 

eskiden beri İstanbullu olan bir kimse var mı? Hemen herkes Muhacir. Ancak bu şehir 

Türkiye’nin motoru. Muhacirlik zor ve sancılı bir süreç. Fakat aynı zamanda büyük bir nimet. 

Tarihte neredeyse bütün büyük siyasi-iktisadi organizasyonları muhacirler kurmuş, 

devşirmeler sürdürmüş! Hicret olmadan, medeniyet olmuyor. Bursa ile Balıkesir’i karşılaştırın. 

Gelişmişlik farkını hicrette bulacaksınız.  

Suriye-Irak Ruhu 

Hepimiz Suriye ve Iraklıların Avrupa’ya gidiş macerasını izliyoruz, kimse onları durduramıyor. 

Ölümü göze alan insan kazanır. Bu enerjiyle Avrupa birliğindeki 28 ülke başedemedi. 

Türkiye’ye birçok tavizler verip işi durdurabildi. Esasen bu enerji kullanılabilirse çok önemli bir 

kazançtır. Nitekim Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dünya Ekonomik Formu’ndaki 

konuşmasında “göçmenler ekonomik geleceğimiz” şeklindeki sözü bunun kanıtıdır. 16 Batı 

gibi tembelleşen toplumlara karşı göçmenler önemli bir ilaçtır. İngiltere, Hintliler, Fransa 

Mağribliler, Almanya ise Türkler ile bu boşluğu doldurdu.  Ancak tam randımanlı 

kullanılamazsa bu nüfus beladır. Toplumları karıştıran ve her zaman sorun üreten bir durum 

ortaya çıkarır. 17  

Türkiye’deki Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin de iyi organize edilirse kazanç sağlayacağını 

düşünüyoruz. Değilse tam tersine toplumsal felaketlere sebep de olabilir. Göçmen ruhu iyi 

analiz edilir ve bu insanların topluma adaptasyonu sağlanırsa bundan çok büyük kazançlar 

çıkması mümkündür ve tecrübeyle de sabittir. Sonuç olarak göçler toplumsal dinamizm 

sağlarken, toplumu da iyi bir şekilde dönüştürmesi mümkündür.  

Nitekim Türkiye’deki göçmenler çok sorun üretmeyen, daha düşük ücretle çalışan, yakıp-

yıkmayan, neredeyse hiçbir vukuat çıkarmayan gruplar arasına girmiştir. Konya emniyet 

                                                           
15  Mehmet Azimli, Benim Gözümle -Coğrafyalar-, İstanbul 2015. 
16 http://www.timeturk.com/kanada-basbakani-gocmenler-ekonomik-gelecegimiz/haber-114817 
17 Bu konuda yapılan önemli bir alan çalışması için bkz. Ahmet Koyuncu, Kentin Yeni Misafirleri, Konya 2014. 
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müdürü aynen şöyle diyor; “Konya'da 63 bin civarı Suriyeli vatandaş kayıt altına alınmış 

durumda. Suriyelilerin karıştığı 10 tane olay var, 7'sinde Suriyeliler mağdur durumda. Bunun 

altını çizmek gerek”.18 

Esasen bu veri, bu insanların topluma problemsiz bir şekilde katılma arzularını gösteren bir 

durumdur. Bu suistimal edilmemelidir. Yine Konya’da sigortasız bir şekilde düşük ücretlerle 

çalıştırıldıkları haberleri gelmektedir. İşte tehlike buradadır. Bu suistimaller artarsa karşılıklı 

güven bozucu durumlar isyan ve kargaşayı tetikler.  

Sonuç 

Göç etmiş insanlar yerliler gibi olmaz. Onlar bu yeni yerde tutunma arzusu ile bir telaş, bir 

çaba ve kendini kabullendirme arzusu hat safhadadır. Bu sebeple coşkulu, atılgan, girişken 

olmaları doğaldır. Onların bu özellikleri toplumsal gelişmelerde ön plana çıkmalarına 

dolayısıyla medeniyetin gelişiminde öncü olmalarına sebep olur. Akademik olmayan bu 

tabirimi hoş görün “cırmalanır” tırnaklarıyla tutunur. Muhacirlerin Ensar’ı geçmelerinin sebebi 

budur. 

Bu gün Avrupa’da, Amerika’da ön planda duran, atak davranan insanların çoğu, kökleri 

itibariyle sonradan göçmüş, atalarının kaybedecek bir şeyi olmayan dolayısıyla yerlilerden 

daha fazla çalışıp kazanım elde etmeye çalışan insanların çocuklarının oluşturduğunu 

görmemiz mümkündür. 

Türkiye’deki Kürt nüfusunun bu kadar dinamik olmasının temel sebepleri de göç olayı 

olmalıdır. 90’lı yıllarda gerek terör gerekse de teröre karşı düşünülen köy boşaltmalar 

sebebiyle bir şekilde yerlerinden edilmiş bu insanların şehirlerde tutunma çabaları diğer 

azınlıklara göre seslerinin çok çıkmasını sağlamıştır. Bunun sebeplerinden biri de göç 

olmalıdır. 

Göç eden insan dünya görüşünü genişletir ve bir hareket kazanır. Muhacirlerin dünya görüşü 

hem geniş, hem dinamiktir. Bir yerde çakılıp kalan yerlinin ise, tersine dünya görüşü 

donuklaşmış ve daralmıştır. Bu dar ve donmuş dünya görüşlerinden medeniyet kurmak 

imkânsızdır. Avrupa, o donukluğu sürdürseydi içinde bulunduğu durumdan nasıl 

kurtulacaktı? Denizcilikteki keşifler, Asya’ya gidiş Avrupa’nın ufkunu açtı. Yunan’ı zayıflatan 

neydi? Kuşkusuz sığınaklarda kalmak, etrafı çevrili sitelerde yaşamaya alışmak. Yunanlılar 

bu statikliğe öyle alışmışlardı ki, kendilerinden olmayanı barbar diye adlandırıyorlardı. Kendi 

yerlerine, yörelerine gösterdikleri aşırı bağlılık, onları dünyadan tecrit etti, çevrelerini daralttı 

ve giderek dünya görüşleri geriledi.19 

                                                           
18 http://www.konyapol.com/2561-konya-polisi-kac-dakikada-olay-yerine-geliyor-suriyeliler-kac-olaya-karisti-yeni-
tedes-nereye-kurulacak.html 
19 https://mehmetselvi.wordpress.com/2011/03/16/hicret-1-dr-ali-seriati/ 
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Sonuçta iyiden mükemmele gitmenin yolu, doğru insanlardan geçiyor. Eğer otobüse doğru 

insanları bindirip, yanlış insanları indirip, herkesi oturması gereken yere oturtabilirsek, o 

zaman otobüsü mükemmel bir yere doğru nasıl götüreceğimizi saptayabiliriz. Bu cümlede 

doğru kelimesi yerine hünerli kelimesini koyabiliriz.20 

 

                                                           
20 Mustafa Özel, Anlayış Dergisi, sayı 84, 2010. 
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İlahiyatçının Kimliği ve İlahiyatın Neliği Üzerine 

-İlahiyat Kavramının Toplumsal ve Bilimsel İtibarına Dair Bir 

Tartışma- 

Who is Theologıst and What is Theology? 

-A Discussion on the Social and Scientific Reputation of the 

Concept of Theology- 

Mehmet EVKURAN1 

ÖZET 

Dinin yükselişe geçmesi olgusu her coğrafyada farklı yaşanmaktadır. İslam dünyasında din, tarih 

boyunca belirli mezhebî kimlikler üzerinden temsil edilmiştir. İktidar mücadelelerinin eksik olmadığı 

Ortadoğu ve Ön Asya coğrafyasında iktidar kavgaları, mezhebî kimliklerin arkasında hız kesmeden 

devam etmiştir. Tam da bu nedenle aslında bir zenginlik, genişlik ve ferahlık olarak anlaşılması 

gereken mezhepler, birer ayrışma ve çatışma nedeni olarak algılanmıştır. Modern dönemde ise 

yenilikçi Müslüman aydınlar, genel olarak mezhepleri, İslam’ın önünde duran ve aşılması gereken birer 

engel olarak görmüşlerdir. Bu aşırı görüşün oluşmasında mezheplerin, siyasal amaçlar uğruna 

acımasızca kullanılmasının büyük etkisi vardır. 

İlahiyat Fakülteleri; İslam dinin teolojik ilkelerinin, diğer alanlarla olan ilişkilerinin, mezheplerin tarihsel 

ve teolojik yapılarının, İslam medeniyet ve sanatlarının öğretilmesi amacıyla kurulan yüksek öğretim 

kurumlarıdır. Kapatılan ve yerlerine İlahiyat Fakülteleri kurulan Yüksek İslam Enstitülerini de ilahiyat 

öğretimi geleneği kapsamında düşünmek gerekir. 

İlahiyat eğitimi, üniversitelere bağlı fakültelerde ve enstitülerde, lisans ve lisansüstü düzeylerde 

yürütülmektedir. Üç ayrı bölüm olarak (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve 

Sanatları Bölümleri) faaliyet gösteren İlahiyat Fakülteleri, modern kısa tarihimizde yoğun tartışmaların 

odağı olmaktan kurtulamamıştır. Ülkemizde son yıllarda (2000 sonrası) yükselen ve yoğunlaşan 

dindarlık sürecine paralel olarak, ilahiyatlar ve ilahiyatçılar da sıkça söz konusu edilmektedir. Bazı 

kesimler ilahiyatı modernleşmenin bir parçası olarak görüp olumlarken, bazı kesimler ise aynı nedenle 

dinî ve manevî değerleri yozlaştıran bir araç olarak algılamakta ve saldırmaktadır. 

Peki, İlahiyatçı kendisini nasıl görmektedir? Dindarlık ile bilim insanlığı arasında ilahiyatçının tutumu 

neye tekabül etmektedir? Ya da ilahiyatçı kendisini nerede ve nasıl konumlandırmaktadır? Tüm bunlar 

bir yana bu ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda mıdır? 

Bildiride Türkiye’de ilahiyat geleneğinin kökleri, toplumsal etkileri, gelişmeler karşısında nasıl 

etkilendiği, ilahiyata dair kamuoyunun, bilim dünyasının ve aydınların izlenim ve tasavvurları ele 

                                                           
1 Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mehmetevkuran@hotmail.com   

mailto:mehmetevkuran@hotmail.com
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alınmaktadır. Bilim paradigması ekseninde toplumsal sorunların çözümünde sağlayabileceği katkılar 

ve bu konudaki işlevini olumsuz etkileyen etkenler tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İlahiyat, bilim, gelenek, modernite, küreselleşme, toplumsal değişim.  

ABSTRACT 

The phenomenon of the rise of religion has different faces in each region of the World. In Islamic 

world, religion has been represented through certain sects throughout history. In the Middle East and 

Asia Minor, power struggles continued unabated behind sectarian identities. For this reason, sects, 

which should be understood as a wealth and diversity, were perceived as a cause of separation and 

conflict. In the modern era, the innovative Muslim intellectuals saw sects as a barrier to Islam that 

must be overcome beforehand. The use of sects for political purposes has a great effect in the 

formation of this extreme view. 

Theology Faculties; higher education institutions established to teach the theological principles of 

Islam, the relations with other fields, the historical and theological structures of the sects, Islamic 

civilization and arts. The Higher Islamic Institutes, which have been closed and replaced by the 

Faculties of Theology, should also be considered within the scope of the tradition of theology teaching. 

Divinity education is carried out at the faculties and institutes affiliated to universities, at undergraduate 

and graduate levels. The Faculty of Theology, which operates in three divisions (Basic Islamic 

Sciences, Philosophy and Religious Sciences, Islamic History and Arts Departments), has ceased to 

be the focus of intense discussions in our modern short history. In recent years (after 2000) in parallel 

with the rising religiosity process ın Turkey, theology and theologians also frequently come to the fore. 

While some people perceive theology as part of modernization; and the others perceive it as a means 

of corrupting religious and spiritual values and attacks it.  

Well, how does theologian see himself? What is the position of the theologian between piety and 

science? Or, where and how does the theologian position himself? Does he/she have to make a 

choice between the two?  

In this paper, the roots of the theological tradition in Turkey, social impacts, how it is affected by the 

developments, public and intellectuals views to theology are discussed. Contribution to the solution of 

social problems and the factors that negatively affect its function are discussed. 

Keywords: Theology, science, tradition, modernity, globalization, social change. 

Sorun 

Müslüman geleneğinde ilmî kurumlar her ne kadar ilk İslam toplumuna kadar geri 

götürülmeye çalışılsa da (örneğin Medine’deki ashab-ı suffe olayında olduğu gibi) sistematik 

anlamda ilk ilmî kurumlar güçlü imparatorlukların ve devletlerin himayesinde teşekkül 

edebilmiştir. Örneğin Halife Me’mun’un kurduğu tercüme akademisi, Müslüman geleneğinin 

en parlak örneklerinden biridir (Kaya, 1992: 88). Ayrıca Şiî Fatimîlerin hâkimiyeti altında 

Mısır’da kurulan el-Ezher (Kırkız, 2014: 168 vd.), bunu Sünnî dünyadaki karşılığı olan Bağdat 
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Nizâmiyye Medreseleri, Mâverâünnehir bölgesinde kurulan irili ufaklı Medreseler, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemi medreseleri tarih boyunca ilmî kurumsallaşmanın seyrini ortaya 

koymaktadır (Kazıcı, 2000: 25 vd.). Günümüzde ise din eğitimi-öğretimi ilk, orta ve yüksek 

öğretim düzeyinde devlete bağlı eğitim kurumlarında verilmektedir. Programları ilgili devlet 

kurumları tarafından belirlenen ve yürütülen bu öğretim tarzının yanında sivil olarak dinî 

ilimleri öğreten bağımsız resmî olmayan eğitim yapılanmaları da bulunmaktadır. 

Bu konuda belirleyici olan en büyük etken, iktidarın meşruiyet ve egemenlik arayışıdır. Ayrıca 

dinî kimliği ötekine karşı savunma ve sahih inancı toplumda yaygınlaştırma ihtiyacı da bir o 

kadar etkili olmuştur. Ötekinin kimliğine bağlı olarak ilmî içerikte ve müfredatta değişimlerin 

yaşandığı görülmektedir. Sözgelimi İslam inancına doğrudan itiraz eden Yahudi ve Hıristiyan 

argümanlara karşı İslam’ın dünya ve evren anlayışını savunmak üzere kelam ilmi ortaya 

çıkmış ve bu ilmin kurucuları Mutezile kelamcıları olmuştur. Saldırı ve itirazlara yönelik 

savunmalar (teolojik apoloji) sayesinde İslam inancı erken sayılabilecek bir dönemde sağlam 

ve kesin biçimde tanımlanmış ve bu konuda hızlı bir konsensus (icmâ) oluşmuştur. Bu 

bağlamda İslam tarihi boyunca yaşanan krizler ne kadar ağır olursa olsun Müslümanlar derin 

teolojik krizler yaşamamış ya da kolayca atlatabilmiştir. Ancak sonradan İslam içinde fırkalar 

arasında dinî hakikati sahillenme mücadelesi dinî eğitim ve öğretime de yansımıştır. 

Mutezile, Şia, Haricîlik ‘öteki’ konuma geçince bu kez Sünnî anlayış ilim dünyasına egemen 

olmuştur. 

İslam dünyasında bilgi/ilim denildiğinde ağırlıklı olarak, nassların anlaşılması doğrultusunda 

gelişen dinî ilimler anlaşılmıştır. Bunun en temel nedeni İslam düşüncesinin kurucu 

söyleminde (Kur’an ve hadisler) bilginin bir bütün olarak ele alınıp önemsenmiş olmasıdır. 

Kur’an bilgiyi bütünlüğü içinde ele almış, metafizik bilgi kadar fizik bilgiyi de önemseyen bir dil 

kullanmıştır. Bu bağlamda dinî ilimler ile dünyevî ilimler ayrımı, İslam’ın dünya-ahiret görüşü 

açısından doğru ve sağlıklı bir kullanım değildir. Zira Kur’an kozmolojisi ve ahlâk teorisi 

açısından, dünya ile ilgili olan her şey ahiret ile de ilgilidir. Bunları birbirilerinden ayrı tasavvur 

etmek; ruh ile bedeni, akıl ile ruhu, dünya ile ahireti karşıt gören düalist ve ruhbancı anlayışın 

bir sonucudur. 

Tevhid inancını temel ilke sayan İslam dünya görüşü, varlıkta ve bilgide bu tarz ikici ve 

ayrıştırıcı görüşlere sıcak bakmamıştır. Nitekim ilk Müslüman nesillerin bilgiye ve hayata 

bakışında dünya-ahiret ikilemine rastlanmadığı gibi tam aksine dünya ve tabiatı keşfetmeye 

dair derin bir arzu göze çarpmaktadır. Bu arzu, Kur’an’ın dünyayı, tabiatı, tarihi bir keşif, 

tefekkür, akletme ve nazar alanı olarak belirlemesinin sonucu olduğu düşünülebilir. Ancak 

sonradan, dünyayı ve maddî olan her şeyi aşağılayan Platoncu varlık düşüncesinin ve 

gnostisizmin Müslüman düşüncesi üzerinde etkili olmasına bağlı olarak dünyadan uzaklaşma 

ve ‘ahiret için çalışma’ kavramı ortaya çıkmış ve dinselleşmiştir. 
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İktidar mücadelelerinin yoğunlaştığı, hedonizmin ve çıkarcılığın yükseldiği dönemlerde 

insanları hırslara ve zevklere karşı uyarmak ve dünya hayatı ile özdeşleşen iktidar ve servet 

avcılığından el çektirmek, hiç olmazsa sakındırmak amacıyla öte-dünyacı bir din söylemi 

geliştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki sorun –ki bu sorun İslam toplumsal 

görünürlüğünün arttığı günümüz Müslüman dünyasının da en temel problemlerinden biridir.- 

dünya hayatının ayrılmaz bir parçası sayılan ve insanların kendileri sayesinde ahlâkî ve dinî 

iddialarını gerçekleştirecekleri araçlar olan iktidar, güç, servet, cinsellik, haz vs. gibi 

gerçeklerin şeytansılaştırılmasının yol açtığı savrulmadır. Oysa gerçekçi bir din teorisi, yok 

saymak ya da şeytansılaştırmak yerine bunları yönetmeyi içeren ahlakî bir yaşantı modeli 

önermelidir. Dünyanın radikal biçimde dinin ve ahiretin karşısına konumlandırılması kadar 

İslam öğretisine ve diğer yandan da insan hayatına aykırı bir görüş olamaz. Öyle ki günah ve 

hata işleyip bundan dönmek daha dinî bir davranış olarak kabul edilmiştir.  

Günümüzde dinin yükselişine paralel olarak ortaya çıkan ahlâk sorunlarının hızlıca ve tek 

elden “dünyevîleşme” olarak nitelenmesinde de aynı mantıksal hatanın ve tasavvur 

probleminin yattığı görülebilir. Aşırı öte dünyacı ve ruhbanca dinsel söylemler, dünyadaki 

rehberlik rollerini reddetmekte ve insanları gerçekçi ve sahih/sağlıklı bir din teorisinden 

yoksun bırakmaktadırlar. Ve asıl bozulma, çürüme ve duyarsızlık bu şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Bu tablo dindarlık değildir; daha kötü bir şey; dinin dünyayı terk etmesidir. Oysa 

dünyaya ve dünyeviliğe değer vererek te bu ahlâk sorunları aşılabilir. Bunun için birilerinin 

kendilerini ruhbanca bir hayata adamaları ya da bunu yapamadıkları için kendilerini günaha 

batmışlardan görmelerine gerek yoktur. Bu tür savrulmaların önüne geçmek için, din-dünya 

ayrımını ve bunu epistemolojik bağlamda kurumsallaştıran dinî ilim-aklî, dünyevî ilim 

düalitesini aşan bir varlık ve bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Özellikle de din eğitimi dilinin ve 

içeriğinin, bu bütünlükçü anlayışı, dünyayı ve ahireti birleştiren, birisi için diğerinden vaz 

geçmeyen tevhid eksenli bir varlık ve bilgi görüşünü temsil etmesi büyük önem taşımaktadır. 

İlahiyatın konumunu ve rolünü belirlemede yukarıda yapılan temellendirme ve tartışmaların 

tayin edici etkisi vardır. İlahiyat programını salt dinî ilimlere (Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam) ve 

onlara ulaşmayı sağlayan alet ilimlerine (Arapça) tahsîs etmek, söz edilen parçacı ve 

savrulmuş varlık ve bilgi anlayışının bir sonucudur. İlahiyatı dine hizmet eden bir disiplin 

olarak gören, dine hizmet etmeyi de sadece naslar ve ibadetler ile meşgul olmakla 

sınırlandıran bir bakış açısının ürünü olan bu anlayış, bugün de İslam dünyasında etkindir. 

Dinsel alan ile dünyevî alanı birbirlerinden keskin çizgilerle ayrıştırılmasının, aslında modern 

bir tutum olduğunu unutan bu anlayış, modern Müslüman bireyin şizofreniye düşmesine 

neden olmaktadır. Oysa güvenli bir mekân olarak sunulan bu sığınak, her geçen gün 

daralmakta ve yaşanmaz hale gelmektedir. 
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İlahiyatçının rolü bağlamında bu tartışmalara bakıldığında, imaj ve işlev sorunları gündeme 

gelmektedir. İlahiyatçının nasıl bir donanıma sahip olması ve nasıl bir kişilik sergilemesi 

gerektiği, ilahiyat disiplinine yüklenen anlam ile doğrudan ilgilidir. Ve tarih boyunca bu ilginin 

içeriği ve yönü değiştikçe, ilahiyata ve ilahiyatçıya bakış ta değişmiştir. 

Aydınlanma ve Metafiziğin Gözden Düşmesi 

Batı’da yaşanan büyük değişim ve zihinsel dönüşüm, dine bakışı derinden etkilemiştir. 

Seküler bir kültürün yaygınlaşmasıyla birlikte din, bireysel alana ve kilise cemaatlerine 

çekilmiştir. Sosyal alanda belirleyici olan kurallar rasyonel ve toplumsal çıkara dayalı bir 

mantıkla yeniden tanımlanmıştır. 

Bilimsel düşünce alanında bu gelişmelerin teolojiye yansıması olmuşuz olmuştur. Teoloji 

gözden düşmüş, onu yerine doğa bilimlerine ve teknolojik gelişmeye odaklı bilim anlayışı 

popüler hale gelmiştir. Bilim felsefesinde başlayan tartışmaların sonucunda metafizik artık 

eski karizmasını yitirmiş onun yerini sosyoloji, psikoloji, tarih, antropoloji vb. gibi pozitif bilim 

disiplinleri almıştır. 

Osmanlı modernleşmesi başlangıçta Batı’da gelişen sanatın ve askeri teknolojinin 

uyarlanması ya da transfer edilmesi tarzında ilerlemiştir. Ancak Osmanlı’nın çöküşe geçmesi 

ile birlikte bu süreç modernleşme-Batılılaşma özdeşliği mantığının hâkimiyeti altına girmiştir. 

Batı’nın “ilmini, fennini ve tekniğini almak, kültür ve medeniyetini almamak” şeklinde formüle 

edilen muhafazakâr söylem, aslında kısa zaman içinde neye kapı araladığını fark etti. Zira 

teknolojik ve bilimsel ilerleme, genel paradigmatik üstünlüğün sadece bir parçasıdır. 

Medeniyet bölünmez bir bütündü ve teknoloji onun diğer unsurlarını da içeren parlak bir 

göstergesiydi. Tekniğini aldığımızda medeniyetin değer ve dünya görüşüne dair diğer yapısal 

özelliklerine de kendimizi açmış oluyoruz. Nitekim muhafazakâr tepki bir süre sonra yenini 

Batıcı ve modernleşmeci akıma bıraktı. 

Osmanlının son dönemlerinde Batı’ya eğitim ya da devlet görevi için gönderilen aydınlar, 

Osmanlı modernleşmesinde yeni ve radikal bir değişimin öncüsü oldular. Şüphesiz kökleri 

çok daha öncelere uzanan bir Osmanlı modernleşmesi tecrübesi vardı. Osmanlı’nın tutucu, 

geri, dinci, bağnaz vs. gibi nitelemelerle anılması kadar gerçek dışı bir tarih okuması olamaz. 

Bu keskin kırılma ve tavamlar sonucu kurulan ve yeni ve farklı bir dünya vaad eden her 

devletin, kendi geçmişine uyguladığı bir yöntemdir. Bir önceki dönemi kötü, karanlık, cehalet 

ile dolu bir tablo olarak göstermeye çalışan inkârcı ve redd-i mirasçı tutumun bir sonucudur. 

Osmanlının Selçuklu’ya yaptığını, Cumhuriyet te Osmanlı’ya yapmıştır. Keza yükselen 

dindarlık zihniyeti de Osmanlı’ya iade-i itibar ve onu yüceltme adına Cumhuriyet’i ve 

kazanımlarını göz ardı etme eğilimi sergilemektedir. Tarih boyunca Türkler arasında 
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süregelen iktidar mücadelesinin bir yansıması olan ve diğer güçleri bir rakip olarak gören 

mücadeleci perspektif, bu tarz inkârcı tutumlar olarak somutlaşmıştır. 

Bunun olumsuz etkileri, özellikle geçmişe yönelik tarih okumalarında görülmektedir. 

Çarpıtma, abartma ve gerçek dışı anlatımlarla dolu anlatılar, tarih anlayışımızın parçası 

olmuştur. Osmanlı’yı tümüyle bir fetih ve gaza tecrübesi olarak okumak, onun kendi pratik 

gerçekliği içinde anlaşılmasını engellemektedir. Bu eksende yolunda gitmeyen bir şeyle 

olduğunu fark eden Osmanlı entelijansiyası bir modernleşme süreci başlatmıştır. Ancak 

dönemin şartları gereği bu kampanyalar dizisi, daha çok devlet kurumlarının güçlendirilmesi 

ve yeni görünüme büründürülmesi şeklinde olmuş, topluma mal edilmeye çalışılmamıştır.   

Diğer bir sorunumuz olan “destansı-şanlı tarih” yaklaşımlarını da bir kenara bırakarak tarihsel 

veriler üzerinden Osmanlı modernleşmesini anlamaya çalıştığımızda ilk söylenecek şey, 

Osmanlının diğer konulara olduğu gibi modernleşmeye de son derece somut, pratik ve 

pragmatik bir açıdan baktığıdır. Bu nedenle Osmanlı zihniyet dünyasında modernleşme, 

toplumu tepeden tırnağa kuşatan, sivil uzanımları da bulunan bir proje değil, devleti daha 

güçlü ve tekin kılmak üzere yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler cümlesinden 

görülmüştür. Kısacası tecdit projeleri devletin bekasını ilgilendiren bir “devlet meselesi” 

olarak algılanmıştır. Nitekim bu konuda en çok katkıyı medrese değil, İslamî birikime de 

sahip bürokratlar ve aydınlar yapmıştır. Medresenin ve tekkenin katkıları ise daha çok, 

kendilerini devletin önceliklerine uyarlamaya çalışma bağlamında olmuştur. 

Bu eksende Osmanlı toplumunda din, kökleri kuruluşa kadar uzanan ve tüm Anadolu’yu bir 

ağ gibi saran tekkeler, diğer yandan ise büyük merkezlerde kurulan medreseler ile kendini 

ifade eden resmî ve kitabî Müslümanlık üzerinden değerlendirilebilir. Dünyanın değişmesi ve 

bu kaçınılmaz değişimin Osmanlı yönetici sınıfı tarafından fark edilmesi sonucu her alanda 

olduğu dinî alanda da tecdit ve ictihad önerileri yoğunlaşmaya başlamıştır. Ancak 

medresenin kendini yenilemeye isteksiz aşırı kurumsal duruşu nedeniyle yenilenme çabaları 

bireysel düzeyde kalmaktan öte geçememiştir. Yenilenme konusu bireysel kısır duyguların 

oluşturduğu dirençler nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Sonuçta Osmanlı, tecdite katkı 

sağlamayı reddeden medreseleri kendi kaderine terk ederek alternatif eğitim kurumları 

aramaya başlamıştır. Batı tarzı kurulan eğitim kurumları, bundan sonraki süreçte oluşacak 

olan ve siyasal hayatımızda da Batıcı, İslamcı, Osmanlıcı ve Türkçü gibi anlayışlar olarak 

yerini alacak olan zihniyet ayrışmasının tohumlarını ekmeye başlamıştır. 

Osmanlı mirası üzerine kurulan Cumhuriyet önceleri atalarının mirasını taşımayı reddetmeye 

çalışsa da bunun için yapılan zorlamalar geri tepmiştir. Zira geçmiş sadece sözde varlık 

değildir ki söylem değiştiğinde yok olup gidiversin! Aksine onun kendine özgü bir ontolojisi 

vardır ve zihinlerdeki etkisi yaşanmışlığının ağırlığından gelir. 2018 yılında Türkiye’de 
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İslam’ın güncellenmesi tartışmaları yapılıyor olması, 100-150 yıl önce yapılan, ancak bir süre 

askıya alınan gündemin geri dönmesini göstermektedir. 

Geçmişi bugüne taşıyan kurumları radikal biçimde lağveden yeni Cumhuriyet, eski değerleri 

temsil eden dinî kurumları da kaldırmıştı. Ancak çok partili siyasî hayata geçiş sürecinde 

İlahiyat Fakülteleri ve İHL’lerin açılmaya başlaması yepyeni bir adımdır. Osmanlıdaki 

benzerlerinden farklı olarak ilahiyat fakülteleri artık üniversitelerin çatısı altında öğretim veren 

bilimsel kurumlar olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan İHL’ler ise basit anlamda, medreselerin 

kurumsal ve tarihsel bir devamı değildir. Eğitim programlarına bakıldığında, Osmanlıda bir 

türlü yapılamayan modern ilimlerin de yer alması sağlanmıştır. Üstelik bu sisteme kız 

öğrencilerin dahil edilmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu liselerde öğretmenlik yapacak 

olanların üniversitelerden mezun olan ve pedagojik eğitim alan hocalar olması da altı 

çizilecek bir konudur. 

İlahiyat fakülteleri ve İHL’ler Türkiye’de dinî düşünce ve hayatın gelişmesinde büyük katkıları 

olmuştur. Bu kurumlardan mezun olanlar günümüz Türkiye’sinin çok önemli pozisyonlarda 

görev yapmaktadırlar. Bunun bir başarı hikâyesi olduğu açık bir gerçektir. Ancak bundan 

sonraki süreç için yeni yol haritası ve düzenlemeler yapılması ve mevcut durumun 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bir dönem baskı altına alınan ve haksızlığa 

uğratılan İHL’lerin günümüzde ulaştığı sayısal oran dikkat çekicidir. Ancak bu kadar fazla 

sayıda öğrencinin İHL kimliği altında kurumlara toplanmasına gerek olup olmadığı, bu 

öğrencilere gereken kazanımların verilip verilmediği, mezun olmaları halinde nasıl bir gelecek 

için onlara yol gösterileceği soruları ciddiyetle ele alınmalıdır. Zira bu konularda gittikçe 

büyüyen sorunlar vardır ve kişisel gözlemlerim bunların görmezden gelindiğini söylemektedir. 

Nitekim İHL konusunda sayısal ve bürokratik engellerin aşıldığını, bu kez kalite ve içerik 

problemlerinin ele alınması gerektiği yetkililer tarafından da dile getirilmektedir. 2002-2003 

Eğitim Yılı’nda İmam Hatip Liseleri (İHL) de okuyan öğrenci sayısı 71.100, okul sayısı 450 

iken, 2016-2017 Eğitim Yılı’nda okul sayısı 1.452’ye öğrenci sayısı ise 645.318’e ulaşmıştır 

(Eğitim Sen, 2017: 7).  

İlahiyatlar modern ve pozitivist karakterli bir üniversite sistematiği içinde kendine yönelik 

bilimsel görünümlü ideolojik saldırılara çok maruz kalmıştır. Metafiziğin ve teolojinin, bilim ile 

hele üniversal bilgi paradigması ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden ve ilahiyatın 

üniversiteden kapı dışarı edilmesi gerektiğini savunan bilimci (!) saldırılar karşısında 

meşruiyetini ve kalitesini kanıtlamıştır. Bunu yaparken ilahiyatın güçlü ve hızlı biçimde 

bilimsel bir disiplin olarak tanınmasını da sağlamıştır. Türkiye’deki İlahiyatın itibarı bu açıdan 

ona dışarıdan lütfedilen değil, içeriden çaba harcanarak edinilen kesbî ve hak edilmiş bir 

değerdir. 
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Geçmişte ilahiyatı bilimden saymayan ve bilim dünyasından dışlayan söylem gitmiş yerine 

ilahiyatı dinden saymayan tekfirci bir söylem gelmiştir. İlahiyatın toplumsal sınavı bitmemiştir. 

Toplumsal ve bilimsel itibarını her an kanıtlamak zorunda bırakılan bu kurumların yaşadığı 

sorun, derinlerde Müslüman benliğin krizidir. İlahiyatın itibarsızlaştırılması ve toplumsal 

sorunların çözümündeki katkısının görmezden gelinmesi, ülkemizde dinin geleceği 

konusundaki kaygıları arttırmaktadır. Çünkü ilahiyatlar bilgi üreten kurumlar olarak siyasal 

olarak kutuplaşmış toplumsal kesimler arasında köprü ve diyalog kurma işlevini görebilir. Dinî 

ve ahlakî duyarlılık ortak paydasında parçalanmış değerleri daha üst ve barışçıl bir bakışla 

bakmayı sağlayabilir. Bu nedenle ilahiyatların varlığı, toplumsal barış için çok önemli bir 

kazanım ve imkândır. Ancak görevlerini yerine getirebilmeleri için bu kurumların toplumsal ya 

da politik baskının ötesinde tutulması ve özgür düşünme yuvaları olarak özenle korunmaları 

gerekmektedir.  

Manevî Liderlik ile Dinî Entelektüalizm Arasında 

İlahiyatların ve ilahiyatçıların en sert ve yoğun biçimde eleştirildiği bir dönemi hep birlikte 

yaşıyoruz. Üniversiteye bağlı bilimsel ve akademik bir ala olan ilahiyatın ve bu alanda yapılan 

çalışmaların eleştiriye açık olması gerektiğini belirtmeye bile gerek yoktur. “Barîka-ı hakikat 

müsâdeme-i efkârdan doğar.” şeklinde levhalara layık bir sözümüz vardır. İlahiyat disiplinleri, 

bilimsel ve akademik yöntemlerle yapılır ve hem süreç içinde hem de sonuçlandıktan sonra 

eleştirel değerlendirmelerden geçirilir. Çünkü ilahiyat alanında çalışan hiçbir aklı başında 

akademisyenin, elde ettiği bilgileri ve öne sürdüğü düşünceleri ilhâm yoluyla aldığı bu yüzden 

de hiçbir yanılma payı içermediği ve mutlak doğruları ifade ettiğini iddia etmiş değildir. Ya da 

en azından ben şimdiye kadar bu tarz konuşan bir ilahiyatçıya rastlamış değilim. Şu halde bir 

bilim dalı olarak ilahiyatın ve özelde ise akademik çalışmalar yapan ilahiyatçının eleştiriliyor 

olmasının hiçbir kötü yanı bulunmamaktadır. Sorun eleştirilerin gerçekten de birer ‘eleştiri’ 

olup olmadığındadır. 

15 Temmuz sonrası süreçte Türkiye’de sivil dinî oluşumların özellikle de FETÖ ile teolojik ve 

örgütsel yapılanma benzerlik gösteren tarikatların sorgulandığı ve eleştirildiği yoğun ve 

hassas bir dönem yaşanmıştır. Bu süreçte öne sürülen argümanlar şu şekilde sıralanabilir: 

✓ İslam açık bir dindir; mesajı ve kaynakları anlaşılabilirdir. 

✓ İslam’da Allah ile insan arasında bir aracı fikrine dayalı tüm gnostik ve batınî dinî 

yapılanmalar, dinî olduğu kadar toplumsal hayatımız için birer risk unsurudur. 

✓ Topluma sağlıklı bir din öğretimi verilmesi ve bunun denetlenmesi gerekmektedir. 

✓ Devlet denetimindeki okullarda eleştirel ve sorgulayıcı bir din eğitimi-öğretim verilmeli 

ve öğrenciler özgüven sahibi, ahlâklı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirilmelidir. 
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✓ İlahiyat fakültelerinin toplumdaki dinî sorun ve gelişmeleri yakından izlemesi ve 

çözüm önerileri geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. 

✓ Bu çerçevede İlahiyat, Diyanet İşleri Başkanlı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve 

dayanışma içinde olmaları, birikimlerini paylaşmaları gerekmektedir. 

✓ Tarikatların, özellikle gelir kaynaklarının denetlenmesi ve dindar kesimlerin inançlarını 

istismar ederek haksız servet terakümü elde etmesi kontrol altına alınmalıdır. 

✓ Devletin din anlayışları ve din gruplar karşısındaki tutumu, açık ve çoğulcu 

toplumlarda olması gerektiği gibi şeffaf olmalı, liyakat ve eşitlik ilkeleri uygulanmalı, bir 

yapılanmanın devlet içinde belirli kurumlara ‘sızarak’ kurumları ele geçirmelerine göz 

yumulmamalıdır. 

Bu eleştiri ve öneriler daha çok ilahiyat ve kısmen ve kontrollü biçimde Diyanet’ten gelmişti. 

FETÖ dışındaki dinî gurupların bu eleştirilere yönelik tepkileri ise zamanla sertleşti ve onlar 

da karşı atağa geçerek İlahiyatları ve Diyanet’i hedef alan açıklamalar yapmaya başladılar. 

Bu konuda sosyal medyayı oldukça etkin biçimde kullanmaya devam etmektedirler. ilginç 

olanı şudur ki, bu kez dinî gruplar ya da onlara yakın yazarlar, ilahiyatların denetlenmesi 

düşüncesini ortaya attılar ve ısrarla savunmaya başladılar. İlahiyatçılar arasından seçilen ve 

‘Ehl-i Sünnet itikadına aykırı’ düşünceler ileri sürdüğü iddia edilen akademisyenler üzerinden 

tüm ilahiyatları ve ilahiyatçıları tahkir eden bir kampanyaların sıklaşması son dönemlerin en 

dikkat çekici gündemi olmuştur. “Biz FETÖ gibi değiliz. Bizi onlarla bir tutamazsınız!” diyerek 

toptancı söylemlere karşı çıkan tarikatların, biraz toparlandıktan sonra bu kez aynı toptancı 

yaklaşımı ilahiyatlara karşı sergilemeleri acımasız bir çelişkidir. 

Şu an gelinen noktanın kısaca özeti şudur: Diyanet kabuğuna çekilmiş, tepki çıkaracak 

söylemlerden aşırı derecede kaçınan, yükselen geleneksel anlayışa sempatik görünmek 

(belki de denge politikası gereği!) uğruna modernist(!) din söylemlerine karşı tepki koyan bir 

duruş içindedir. İlahiyatlar ise bilimsel çoğulculuk gereği çok sesli bir görünüm arz etse de, 

yükselen ve politikayı da etkisi altına alan gelenekçi din anlayışının itibarsızlaştıcı saldırıları 

karşısında soğukkanlı havasından uzaklaşmış görünmektedir. Gelenekçi gruplar ise 

kendilerine eleştiri yönelten tüm aktörleri bir biri itibarsızlaştırarak ve tasfiye ederek yolun 

devam etmektedir. Tüm bu olup bitenler karşısında toplumun verdiği tepki ise deizmdir. 

Cesareti olanların ve açık sözlülerin açıkça dile getirdiği geriye kalan büyük kesimin ise 

dindar terbiye nedeniyle içine attığı din ile ilgili soru ve sorunlar birikmeye başlamıştır. 

Gelenekçi çevreler, toplumda yaşanan bu savrulmayı, ‘sorgulamayı ve bireysel sorumluluğu 

savunan’ ilahiyatçılara bağlamaktadır. Ve deistlere de yüce Allah’tan hidâyet dilemektedirler. 

Zira onların deist ve ateistlerle uğraşmaktan daha önemli  (Diyanet, İlahiyat, modernist 

sapıklarla mücadele etmek gibi) işleri bulunmaktadır. Eskiden olsa ilmî ve akademik bir 

problem olarak tartışılan pek çok konu, sosyal medyanın da etkisiyle son derece provokatif 
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biçimde kamuoyunun gündemine getirilmekte ve bir “iman-küfür meselesi” gibi 

sunulmaktadır. Ritmik aralıklarla dinî hay hatlarının harekete geçirildiği bir tekfir ve 

ötekileştirme süreci sistemli bir şekilde işletilmektedir. Olayın bu yönü ise teolojik tartışmanın 

sınırlarını aşmakta ve güvenlik uzmanlarının konusu olmaktadır. 

Bilindiği gibi İslam’ın Anadolu’da yayılması süreci askeri fetihlerden önceki dönemlerde 

başlayan sivil dağınık göçlerle dayanmaktadır. Edebiyatımızda ve tarihimizde gezici 

kolonizatör dervişler olarak nitelenen alp-eren tipinin ortaya çıkması sonraki dönemlere ait bir 

gelişme olmalıdır. Alp-eren diğer bir deyişle gezici-derviş, Türkmen boyları arasında gezen 

ve onlara kimliklerini hatırlatan manevî bir yol göstericidir. Bu figür, Anadolu’ya göç etmiş 

bulunan ve Müslüman-Türk kimliğini korumak isteyen kitlelerin bir ihtiyacı ve talebi olarak 

belirmiş olmalıdır. Nitekim Hristiyanlaşan önemli sayıda Türk boyu da bulunmaktadır. Şu 

halde tüm Türkmenler’in aynı süreçten geçtiğini iddia etmek tarihsel ve sosyal gerçeklerle 

uyuşmamaktadır. 

Tarikatların tarihsel kökenlerini oluşturan gezici dervişlerin kurduğu ocakların işlevlerini 

kavramak için, devletsiz bir toplumun gelişim aşamalarını ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Müslüman kimliğini vurgulamak ve ayakta tutmak üzere doğal 

olarak üretilmiş gezici-derviş figürü, zamanla yerleşik ocaklara dönüşmüştür. Türkmen 

aşiretlerinin Orta Asya’dan itibaren alışık oldukları sosyal bir örgütlenme modeli olarak ‘ocak 

kurmak’, dayanışma ilişkilerinin çok güçlü olduğu küçük örgütlenme örnekleridir. Bu 

örgütlenme modeli aslında son derece sosyolojiktir ve kültürel olarak tekrar edilegelmektedir. 

Bunun sosyal ve politik olanı beylik, devlet, imparatorluk olarak gelişmiş ancak dinsel formu 

ise tarikat, ocak dergâh şeklinde varlığını korumuştur. Devlet kendi kurumsallaşmasına ve 

ihtiyaçlarına bağlı olarak dinsel kurumsallaşmayı medreseler tarzında gelişmesini 

destekleyince, bir gerilim ve rekabet ortaya çıktı. Devletin ihtiyaçlarını görmek üzere ihdas 

edilen medrese ile kökleri kuruluş öncesi döneme kadar uzanan dergâh, tekke, ocak 

arasındaki rekabet, sadece kurumsal nitelikli değil aynı zamanda temsil ettikleri anlayışların 

rol oynadığı teolojik-dinî nitelikli bir gerilimi işaret etmektedir. 

Gerek Selçuklu gerek Osmanlı döneminde devlet ile tekke arasındaki ilişki inişli çıkışlı 

olmuştur. Medrese daha çok resmî ve kitabî İslamı temsil, tekke ve dergâh ise halka daha 

yakın folk İslamı temsil ediyordu. Bu nedenle devlet halkın din ile ilgili ihtiyacını gidermek ve 

dinî yönetimini sağlamak üzere dergâhların varlığına göz yumdu. Dahası bu, tarihsel ve 

kökensel bir görev olarak görüldü. Ancak tekkenin devletin otoritesini benimsemesi çok da 

kolay olmamıştır. Devletsiz bir toplumun kurucu ve taşıyıcı, karizmatik ve sivil bir kurumu 

olarak ocak-tekke, halk ve devlet üzerinde daima bir hak iddia etmiştir. Sultanın maddî, zahirî 

otoritesi, onun manevî, batinî otoritesi yanında önemsiz kalıyordu. Gnostik ve batınî alanın 

çekim alanında bulunan tarikatçı zihniyet açısından, devlet te dahil olmak üzere her türlü 
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dünyevî otorite önemsizdir. Daha doğrusu meşruiyeti, tarikatın batınî otoritesinin onayından 

geçmesine bağlıdır. Bu nedenle tarih boyunca tekkeler, ocaklar muhalefetin ve isyanın da 

merkezi olagelmiştir (Işık, 2016: 205 vd). Tasavvuf felsefesine, zühd teorisine, dergâhın 

kurucu rolüne, sosyal ahlâk ve düzenin sağlanmasına olan katkısına bakarak tekke hakkında 

sadece olumlu bir dil kullanmak ve irfân okulları söylemini yüceltmek, tabloyu eksik okumak 

anlamına gelmektedir. Zira bu tür söylemlerin günümüzdeki reel karşılığı, onların açık ve reel 

kurumsallaşmayı zorlaştırmaları bir yana var olan dinî ve toplumsal birikimin 

itibarsızlaştırılmasıdır. 

Kısacası ilahiyatlar, Türk toplumunun manevî liderliğini elden bırakmak istemeyen ve daha 

güçlü bir otorite peşinde olan sivil dinî oluşumlar olan tarikatların (bunlardan bazıları daha ön 

planda olmak üzere) yoğun saldırısı altındadır. Bu durum öyle bir hal almıştır ki, tarikatların 

ev sohbetlerinde ele alınan yegâne konu, ilahiyatların ve ilahiyatçının dine verdiği zarardır. 

Aileler çocuklarını ilahiyat fakültelerine göndermekten sakındırılmaktadır. Bir bilimsel kurum 

olarak çalışan ilahiyat fakültelerinin, din alanında doğru ve sağlıklı bilgi üretme, dinî düşünce 

geleneğindeki farklı anlayışları ortaya koyma, eleştirel düşünme ve çoğulculuğa saygı duyma 

dışında topluma vaad edebileceği pek bir şey yoktur. Buna karşı rakipleri ise dayanışmacı, 

örgütlü, maddî-manevî çıkar gözeten yapılarıyla daha güçlü bir pozisyona sahip 

görünmektedir. Bu rekabetin nasıl sonuçlanacağını belirleyecek olan temel etken, devletin 

konudaki tutumu olacaktır. Ancak bu rekabetin genel anlamda toplumdaki dinî duyguları 

incittiği ve dinî saflığı bozduğu görülmektedir. Genel anlamda dinî değerlerin zarar gördüğü 

bu gerilimli tablo, ileride ortaya çıkacak olan deist ve ateist hareketlenmelerin de habercisi 

gibi görünmektedir. 

Dinin Dönüşü ve Yeniden Gündeme Gelen ‘İlahiyat’ Sorunu 

Müslümanlar (özellikle Sünnî kesim) İslam’da din adamları ve ruhban sınıfı olmadığını ileri 

sürerek, dinlerinin diğer dinlere olan üstünlüğüne dair güçlü bir delil ortaya koymaya 

çalışırlar. Gerçekten de İslam tarihinin izlediği seyir onun Sünnî okunuşunu doğrular 

niteliktedir. Hz. Muhammed’den sonra ortaya çıkan yönetim tartışmaları, dinî liderlik gibi bir 

kavramın İslam’a ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır. İslam lider ya da aile 

odaklı değil cemaatin gücüne inanan bir düşünce geliştirmiştir. Seçilmişlik fikri kadar da bu 

öğretiye aykırı başka bir kavram olamaz. İslam, din konusunda ilme ve alime vurgu yapan bir 

miras bırakmıştır. 

Sünnî dünyada alimin konumunu ve ilişkilerini belirlemede din adamı sınıfının olmayışı ilkesi, 

ilmin özerkliğini besleyen olumlu katkılar sağlamış ise de onun sahipsiz kalmasını da 

doğuran problemli sonuçlar da doğurmuştur. Ulemâ-umerâ ilişkisinde Sünnî gelenek farklı 

olduğu kadar hazin tablolar da ortaya koymuştur. Devletin ve seçkinlerin talepleri ile halk 



126 
 

dindarlığı arasında sıkışan alim, sık sık hakikat ile kimlik arasında tercih yapmak zorunda 

kalmıştır. Bunun yanında ulema arsında yaşana kişisel çekememezlik te büyük sorunlar 

doğurmuştur. Osmanlı’da yaşanan Molla Lütfi olayı bu konuda verilecek trajik örneklerden 

biridir (Evkuran, 2008:  46 vd.) 

Türkiye’de açılan İlahiyat fakülteleri, Müslüman alim modeli için yeni ve güvenli bir model 

oluşturmuştur. Bu sayede İlahiyat alanında değerli çalışmalar ortaya çıktığı gibi bir ilim 

geleneği de oluşmaya başlamıştır. 

Meslek olarak ilahiyatçılık, bilimsel bir disiplin olmasının da verdiği özgüvenle kendi meslek 

etiğini inşa etme konusunda önemli adımlar atmayı başarmıştır. Halk ve iktidar ile bilimin 

saygınlığı üzerinden daha sağlıklı ilişkiler kurmaya başlamıştır. İlahiyatlara yönelik olarak 

ideolojik ve politik baskıların yoğunlaştığı dönemlerde yaşanan sorunlar, ilahiyatın yetkinliğini 

kanıtlama konusunda akademisyenlere fırsatlar da sunmuştur. 

Bir yaşam tarzı olarak ilahiyatçılığın kendi sorunlarını tümüyle çözebildiğini söylemek zordur. 

Din adamlığı ile bilim adamlığı arasında gidip gelen bir çizgi üzerinde işini yapmaya çalışan 

ilahiyatçı, toplumsal beklentileri karşılama talepleri karşısında kendi konumunu belirmeye 

çalışmaktadır. Bilimsel çalışmaları sonucunda ulaştığı sonuçların sıkça kamuya açık 

zeminlerde tartışılması ve hedef alınması, onu daha temkinli davranmaya zorlamaktadır. 

Buradaki ikilem, Türkiye’de hala sağlıklı bir zemine oturmamış olan din-devlet-toplum 

ilişkilerinin kararsızlığından kaynaklanmaktadır. 

İktidarlar kendi toplum algılamalarına uygun düşecek dinî söylemleri, halk ise kendi din 

anlayışını onaylayacak çalışmaları beklemektedir. Aslında hakikat ile kimlik arasında bir 

çatışma olması zorunlu değildir. Ve ilahiyatçı da her söyleminde iktidar politikaları ya da halk 

dindarlığı ile çatışmak zorunda değildir. Pekâlâ bunlar arasında barışçıl ve uyumlu bir denge 

kurulabilir. Sonuçta ilahiyatçı da ister dindarlık ister bilim adamlığı paradigması üzerinden 

kendine ait bir tasavvur oluştursun, içinde yetiştiği toplumun bir üyesidir. Özgür bırakıldığında 

topluma hizmet etmenin ve ortak payda üretmenin yollarını geliştirebilecek bir aidiyet 

duygusu taşımaktadır. Ancak bunun yapılabilmesi için akademik özgürlük kavramının ilahiyat 

alanında da yerleşmesine izin verilmesi gerekmektedir. Aslında buna yabancı değilizdir. 

Nitekim İslam geleneğinde müçtehide sağlanan bireysel dokunulmazlık (her müçtehid isabet 

etmiştir, bir müçtehidin içtihadı ile diğerinin içtihadı nakzolunmaz.) kavramı vardır ve bu alime 

ilmi alanda geniş bir yetki ve özgürlük tanımaktadır. 

Müslüman alim, Kur’an’da gerçeği bildiği halde onu insanlardan saklayan din adamlarını 

kınayan uyarı ayetlerinin ne anlama geldiğini son derece iyi bilmektedir. Bu nedenle ilmî 

çalışmaları sonucunda ulaştığı sonuçların ilgilisi ile ya da toplum ile paylaşmaktan kendini 

alıkoyamaz. Üstelik İslam toplumları eskiden olduğu kapalı bir yapı içinde yaşamamaktadır. 
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İleri teknolojinin sayesinde bilginin ve iletişimin aşırı hızlandığı ve yayıldığı küresel bir 

dünyada genel halk kitlesinin da eskiden tanımlanan ‘avam’, ‘cahil halk’ olmaktan çıktığı fark 

edilmelidir. Gazzâlî’nin sözünü ettiği avam-havas ayrımı (Gazzâlî, 1987: 28) hızla ortadan 

kalkmaktadır. Kadim dünyada teologların ve filozofların tartıştığı varlık, bilgi ve değer 

problemleri deyim yerindeyse sokaklara inmiş bulunmaktadır. Tartışmalar ve öne sürülen 

görüşler, İslam hakkında geliştirilen ilm-i hal düzeyinde halka sunulan dinî bilgilerin çok 

üzerine çıkmıştır. Biz ne kadar bariyer oluşturmaya çalışırsak çalışalım, din ile ilgili 

tartışmalar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Din dilinin yenilenmesine duyulan 

ihtiyaç, eğitimciler ve diyanet tarafından da sürekli yenilenmektedir. Bu durum karşısında 

yeni nesillere sunulacak dinî bilginin içeriği ve üslubunun tespitinde ilahiyatların büyük katkı 

sunacağı açıktır. İslam geleneğindeki farklı görüşlerin oluşturduğu zenginlikten yararlanan 

ilahiyat birikimi, İslam öğretisinin ve değerlerinin kitlelere sağlıklı bir şekilde aktarılması 

konusunda rol oynaması gerekir. Esasen ilahiyat fakültelerinin varlık amacı da budur. 

İlahiyatların inisiyatif üstlenmesinin sağlanamaması halinde dinî bilgi ve söylem İslam 

geleneğindeki zenginlik ve çoğulculuktan haberi olmayan kesimlerin elinde kalacak ve 

toplumda gerilimler doğuran bir tekfir kültürünün güçlenmesine yol açacaktır.  

‘Medeniyet İnşâsı’ ve Sosyal Teori 

İslam dünyasında Medeniyet tartışmaları Müslüman entelektüelin gündeminden son 150 

yıldır düşmemekte ve zaman zaman yaşanan krizlere bağlı olarak tikel bir sorun üzerinden 

yeniden canlanmaktadır. İslam dünyasında kendilerini İslamî referans, değer ve amaçlara 

bağlı olarak tanımlayan kadroların, yetkiyi ele geçirmeye başlamalarına paralel olarak 

medeniyet tasavvuruna dair söylemlerde de bir yükselme görülmektedir. Bu, Müslüman 

kimliğinin var olana teslim olmama ve direnç geliştirmesinin sonucu olan haklı bir gelişmedir.  

Medeniyet sorunu, temel ilkelere dönmeyi ve kurucu değerleri yeniden düşünmeyi gerekli 

kılmaktadır. Sanattan mimariye, kültürden siyasete kadar uzanan geniş kapsamlı bir 

çerçevede bireyin ve değerlerinin inşasını içine alan tartışmalar ve çalışmalar yapılmaktadır 

doğal olarak. Ancak medeniyet tasavvurunun sahici biçimde içinin doldurulabilmesi, bağımsız 

ve eleştirel düşünen bir aydın sınıfının varlığına ve bunların yaratıcı çabalarına bağlıdır. 

“Devlet meselesi” olarak tanımlanan ve topluma mal edilmeye çalışılmayan bir medeniyet 

iddiasının geleceği ve sürdürülebilir bir çizgisi olamaz. Tam da bu aşamada toplumsal 

değerlerin modern dünyanın çok boyutlu ve kuşatıcı yapısı karşısında varlık, insan, dünya, 

ahlâk, eğitim, gündelik hayat vs. hakkında somut karşılıkları bulunan çözüm önerileri 

geliştirecek entelektüel bir perspektif kullanılması gerekmektedir. 

İlahiyat alanı medeniyet inşası çalışmalarına ne tür bir katkı sağlayabilir? Bu soru, tam da 

kendisine ihtiyaç duyulduğu anda tarih sahnesinden çekilmeye zorlanan bireysel olarak 
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toplumuna ve mesleğine duyduğu saygı gereği üzerinde ciddiyetle ve samimiyetle 

düşünmesini zorunlu kılmaktadır. İslamî mirasın çoğulcu ve zengin birikimini eleştirel bir 

okumaya tabi tutarak düşünce ve inanç sorunlarının çözümüne katkı sunmalıdır. Geçmişe, 

eleştirelliğin de ötesine geçerek ezilmişlik ve yenilmişlik duygusuyla bakan kısır bakış açısını 

terk etmesi çok önemlidir. Geçmişte Müslüman ekollerin birbirleri hakkında öne sürdükleri 

tekfirci ve dışlayıcı dile boyun eğmekten kaçınarak daha esnek ve anlamaya çalışan bir 

yaklaşımla yaklaştığında İslamî mirasın imkânlarını daha iyi görebilir. 

Günümüz İslam dünyası, geçmişi ile rasyonel ve eleştirel bir ilişki kuramamış olmasının 

bedelini sık yaşadığı dejavul’arla ödemektedir. Mezhep çatışmaları, tekrar tekrar geri dönen 

ve kitleleri derinden sarsan tekfircilik-batınîlik kısırı döngüsü, İslam dünyasının düşünsel 

enerjisini köreltmekte ve dinî hamaset duygularını da tüketmektedir. Bu noktada mezhebî 

kimliklerin analizine dayalı okumaların, yapılacak çalışmalarla ortaya konulması büyük önem 

taşımaktadır. Sadece dindarlığı arttırmaya yönelik çalışmalar, dinî duygulara dayalı 

radikalizmin ve fanatizmin önünde durması bir yana bunlara destek sağlayabilir. Nitekim 

bunun örnekleri çokça görülmektedir.  Eleştiri ve sorgulamaya dayalı bir dinî akılcılığın 

yaygınlaşması, bireyleri, medeniyetin gerektirdiği değerlere daha duyarlı bir hale getirebilir. 

İlahiyat tartışmaları tarih oyunca olduğu gibi günümüzde de Müslüman toplumlar açsından 

sosyal teorinin bir parçası olmuştur. Dinin ve dinî geleneğin doğru anlaşılması, beraberinde 

sağlıklı bir toplumsallaşmanın yollarını açacaktır. Zira günümüzde din (daha doğru bir 

ifadeyle dinî anlayışlar), çözümlenememiş toplumsal problemlerin de baskısıyla güven, 

hoşgörü ve adalet gibi değerlerin canlı şahidi olması beklenen dindar gruplar arasında bile 

toplumsal gerilimin beslendiği fay hatları oluşturmaktadır. Dine duyulan içsel güvenin 

azalması ilerleyen süreçlerde dinden uzaklaşma eğilimlerini besleyebilir. 

İlahiyatçı öncelikle bir Müslüman bilim adamı olarak doğru düşünmenin, saygı, özveri,  

disiplin, inceliğin temsilcisi olmalıdır. Mesleğinin hakkını veren, etik kurallara azami saygı 

gösteren, farklı düşünceler taşısa da meslektaşlarının hakkını gözeten bir tutum 

sergilediğinde üstlendiği rolün gereğini yapmaya başlamış demektir. Dışarıdan itibar ve saygı 

eklemek yerine, bunları hak ettiğini gösteren duruş ve davranışlar ortaya koymalıdır. İlahiyat 

ve ilahiyatçı eleştirilerinin haklı olduğu tarafları hiçbir alınganlık duygusu taşımaksızın 

görebilmeli ve özleştirişini yapmalıdır. Bu samimiyeti, talep ettiği itibarı ona sağlayacaktır. 

Bununla birlikte iktidarın ya da toplumun taleplerine cevap verme adına kendi bilimsel 

özgürlüğünü ve özgünlüğünü feda etmek yapılabilecek en büyük hatalardan biri olacaktır. 

Ebu Hanife’nin sık konuşulduğu bir süreçte imamdan alınabilecek en önemli ders, alimin 

sadece ilminin gücüne duyduğu inanç olmalıdır. 
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2000’li Yıllarda Türkiye’de Meslek Liselerinin Ülke Ekonomisine ve 

Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme 

An Investigation İnto The Contributions Of Vocational High Schools 

to Economy and Culture İn Turkey İn 2000s 

 

Mustafa KILINÇ1 

ÖZET 

Küresel gelişmelere uygun olarak planlanan mesleki teknik eğitim ülke kalkınmalarında etkin rol 

oynamaktadır. Meslek liseleri ülke ekonomisine döner sermaye kaynaklarıyla katkı yapmaktadırlar. 

Millî Eğitim Bakanlığının 2018 yılında açıkladığı verileri göre 2017 döner sermaye gelirleriyle; Ankara 

yaklaşık 25 Milyon TL İstanbul 17 Milyon TL, Antalya 13 Milyon TL ile üretim ve hizmet 

gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’de ilk 50 okulun 2017 yılında elde ettiği toplam döner sermaye geliri; 

104.238.266 TL olmuştur. Meslek liselerinin kültürel katkısı ise geleneklerin sonraki kuşaklara aktarımı 

şeklindedir. Bu bağlamda Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş 

Birliği Protokolü kapsamında Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi açılmıştır. Bu lisede; 

hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, gibi geleneksel sanatların eğitimi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Liseleri, Ekonomik ve Kültürel Katkı, Döner Sermaye  

 

ABSTRACT 

Vocational and technical education, if planned in line with global advances, plays a significant role in 

the development of countries. Vocational and technical schools, for example, add to economy in a 

given country through revolving fund resources. Based on the statistics reported by Ministry of 

National Education (MoNE) in 2018, Ankara province manufactured products and performed service 

valued at 25 million Turkish Liras (TL), and so did İstanbul (17 million), Antalya (13 million) in 2017. 

The total amount of revolving fund of the first 50 schools in Turkey was calculated as 104.238.266 TL 

in 2017. The cultural contribution of vocational schools, on the other hand, is the transmitting the 

traditions and custom to the next generations. In this regard, Cağaloğlu Traditional Turkish Handicrafts 

Vocational High School was established within the context of The Protocol of Cooperation in 

Transmitting and Cherishing Traditional Handicrafts to Next Generations. In this school, the trainings 

of calligraphy, the art of marbling, art of miniature, tile art, the art of illumination, hand-drawn art will be 

provided.  
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1.Giriş  

Ülkelerde sanayinin gelişmesi mesleki teknik eğitimin paralelinde gerçekleşir. Sanayileşmiş 

ülkelerin eğitim teşkilatları incelendiğinde eğitimde %70 oranında mesleki teknik eğitimin 

ağırlıklı olduğu görülmektedir. Sanayisi gelişmiş ülkelerde mesleki teknik eğitimle, sanayi 

alanları birlikte çalışmalar yürütmektedirler. Bu ülkelerde mesleki teknik eğitim okulları sanayi 

sitelerinin yakınlarındadır. Mesleki teknik eğitim okullarındaki öğrenciler bu işyerlerinde 

uygulamalarda deneyim kazanmaktadırlar. (Kılınç, 2016: 269). Bir ülkenin toplumsal olarak 

gelişmesinde elbette sadece mesleki eğitimin var olması yeterli değildir. Eğitimde istenilen 

ekonomik desteğin sağlanmasında bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimin planlanması 

büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz bu doğrultuda 2000’li yıllarda büyük ivme yakalamıştır. 

Bunun en somut örneği bulgular kısmında da ifade edileceği gibi meslek liselerin döner 

sermaye gelirlerinin yüksek olması ve tek bir alanda uzmanlaşmış eleman yetiştirmek için 

açılan tematik liselerin varlığıdır. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada; Türkiye’de 2000’li yıllarda eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten meslek lisesi 

kapsamındaki orta öğretim kurumlarının Türkiye ekonomisine katkılarının bulunduğu tezini 

belgeler ışığında ortaya çıkarmaktır. 

Yöntem 

Bu çalışma tarama modeliyle Türkiye’deki meslek liselerin ülke ekonomisi ve kültürüne 

katkılarını ortaya koyan betimsel bir çalışmadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu çalışmada veri toplama tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmış ve nitel içerik 

analizi yöntemine başvurulmuştur. Çalışmayla ilgili veriler; konuyla ilgili literatür taraması 

yapılarak telif eserler, makaleler ile tezlerden ve internet adreslerinden veriler elde edilerek 

anlam bütünlüğü açısından tasnif edilerek çalışma biçimlendirilmiştir. 

2. Bulgular Ve Yorum 

Mesleki teknik eğitimin avantajlarını en iyi bilen ülkeler gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş 

ülkelerdir. Çünkü eğitimin dönüşümüne şahitlik etmektedirler. Mesleki teknik eğitim zincirin 

halkaları gibi bir bütündür. Toplumu başta ekonomik, sosyal, kültürel olarak etkilemektedir. 

Bu bağlamda; Mesleki teknik eğitimin ekonomik faydaları şu şekilde sıralanabilir: işgücü 

piyasasının gereksinimlerinin karşılanması, üretimde verimlilik ve kalitenin sağlanması, 

işsizliğin azaltılması, piyasalarda rekabet gücünü attırması, kaynakların etkinlik, verimlilik 

esasına göre kullanılması, çağdaş teknolojilerin mal ve hizmet üretimine yansıtılması, hızlı, 
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istikrarlı ve sağlıklı bir iktisadi kalkınmanın desteklenerek gerçekleştirilmesi vb. Bu unsurlar 

gerçeklemesi ise mesleki teknik eğitim ekonomik kalkınmanın hızlandırıcı fonksiyonunu 

yerine getirir. Mesleki teknik eğitim, ekonomik alanda büyüme, rekabet gücü, verimlik artışı 

ve gelir dağılımında denge sağlar. Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelerle rekabet 

edebilmesini sağlar (Özsoy, 2007: ii, 71, 72, 181). Bu noktada Türkiye’de ekonomi 

devlerinden biri olan Koç Grubu meslek lisesini memleket meselesi olarak projelendirmiş ve 

bu doğrultuda mesleki teknik eğitime büyük destekler sunmuştur. 

2.1. Mesleki Teknik Eğitimin Önemi 

Eğitim: Sürekli gelişen, değişen ve yenilenen süreçtir. Eğitim genel eğitim ve mesleki teknik 

eğitimiyle bir bütündür. Eğitimin temel hedefi ise; bilgi toplumunun gerektirdiği beceri ve 

yetkinliklere sahip milli ve evrensel değerlerle yoğrulmuş bireyler yetiştirmektir. Eğitimin 

birçok değişkene etkisi olduğu gibi ekonomik kalkınmada da önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda mesleki teknik eğitim, ekonomiye doğrudan etkilemesi bakımından ülkenin 

sosyal ve ekonomik yönden gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Diğer bir ifadeyle 

Küresel gelişmelere uygun olarak planlanan mesleki teknik eğitim ülke kalkınmalarında etkin 

rol oynamaktadır. (MEB, 2018: 12,21,123). Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir 

Türkiye’nin geleceği, bilgiyle donanmış genç nesillere bağlıdır. Bu gençlerin yetiştirilmesinde 

mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür. Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi 

önem arz etmektedir. Bu bağlamda yetiştirilecek nitelikli işgücünün ekonomiye 

kazandırılması sağlanmış olur. Nitelikli mesleki teknik eğitim alınarak sanayi, bilişim ve 

hizmet sektörlerinde istihdam sağlanmış olur. Genel lise öğrencileri, öğrenimleri sırasında bir 

mesleki beceri edinememektedirler. Bu durumda üniversiteye giremeyen genel lise mezunu 

işsizlikle yüz yüze kalır. Meslek lisesi öğrencileri ise teknik bilgi ve becerilere sahip 

olduklarından ara eleman veya teknisyen olabilirler (URL1). Diğer bir ifadeyle; mesleki teknik 

eğitim, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasında bireyleri etken, üretken 

bir şekilde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkına varmasını sağlar. Bu noktada mesleki 

teknik eğitim Türk ekonomisinin lokomotifidir (MEB, 2013-2017: 11). 

2.2. Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitim Tarihçesi 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim 12’nci yüzyıldan 18’inci yüzyıl sonuna kadar geleneksel 

usullerle esnaf ve sanatkâr teşkilatlarınca yürütülmüştür. Bu geleneksel usulden kasıt ahilik 

teşkilatı mesleki eğitimidir. Selçuklularda Ahilik adıyla kurulan esnaf ve sanatkâr teşkilatı, 

Osmanlılar döneminde de devam etmiş Osmanlı Devleti’nin gayri Müslim vatandaşlarını da 

kapsayacak şekilde Lonca ve Gedik teşkilatlarına dönüşmüştür. Mesleki ve teknik eğitim 

alanında Batı kaynaklı modern anlamdaki ilk girişimler 18’inci yüzyılda askeri okullarla 

başlatılmıştır. Meslek öğretimi, günümüz meslek liselerinin temeli olan uygulamalar 1860’lı 
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yıllardan itibaren Mithat Paşa’nın etkisiyle örgün eğitim kurumları olarak değerlendirilen 

meslek ve sanat okullarında verilmiştir (MEB, 2014-2018: 17). Diğer yandan 

ülkemizde,1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan teknik ve malzeme sıkıntısı 

mesleki teknik eğitimin önemini bir kez daha açığa çıkarmıştır. Bu eksikliği gören cumhuriyet 

yöneticileri mesleki teknik eğitime ayrı bir önem vermiştir. Bu sahada etkin olmak ve 

uzmanlaşma gayretiyle yurt dışından alanın uzmanlarıyla birlikte çalışmışlardır. Bu 

doğrultuda meslek dallarında uzmanlaşmak için yurt dışına öğrenci göndermişler ve 

öğretmen getirerek mesleki teknik eğitimle ilgili önemli kanunlar çıkartmışlardır. (MEB, 1939: 

11,12,18,20). Cumhuriyet Dönemi mesleki teknik eğitimle ilgili en büyük gelişme ana hatları 

ile şöyledir; Cumhuriyet Öncesi mesleki teknik eğitim mahalli imkanlarla gerçekleştirilirken 

Cumhuriyet Döneminde öncelikli devlet politikası olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda kişilerin 

belirli bir meslek alanında yetişmelerini sağlamak için örgün ve yaygın mesleki eğitim ile 

çıraklık eğitim faaliyetleri mesleki teknik eğitimin ana unsuru olmuştur (MEB, 2005: 10). 

Cumhuriyetle birlikte mesleki ve teknik eğitim devletin en önemli politikaları arasına girmiştir. 

Bu doğrultuda mesleki ve teknik eğitim, 1927 yılında Millî Eğitim Bakanlığının yetki 

kapsamına alınmış olup 1933 yılında Bakanlık bünyesinde kurulan Mesleki ve Teknik 

Tedrisat Umum Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 1941’de Mesleki ve Teknik Tedrisat 

Umum Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı oluşturulmuştur. Mesleki ve 

Teknik Öğretim Müsteşarlığı, 1960 yılında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak mesleki teknik 

eğitimde çeşitlilik sağlanarak daha profesyonel olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 1992 

yılında Kanun ile Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 

Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı, Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. 2011 yılında Millî Eğitim 

Bakanlığında mesleki ve teknik eğitimin yürütülmesinden sorumlu altı birim, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) adı altında birleştirilmiştir. Yaygın mesleki eğitim 

ile açık öğretim kurumları da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) bünyesine 

alınmıştır (MEB, 2014-2018: 17). 

2.3. Meslek Liselerinde Tek Alanda Uzmanlaşma 

Ülkemizde mesleki teknik eğitimde en üst düzeyde faydalanmak amacı ile bir alanda 

uzmanlaşmış meslek okullarına önem verilmiştir. Bu konuda ülkemizin 1860’lı yıllarda Mithat 

Paşa ile başlatılan ıslahhane devamında bölge sanat eğitim kurumları tecrübesi mevcuttur. 

Bu uygulamayla ülkemiz küresel mesleki eğitimi de yakalamış bulunmaktadır. Mili Eğitim 

Bakanlığı Meslek liseleri ne ayrı bir önem vererek 2016 yılından itibaren sektörün ihtiyaçları 

doğrultusunda büyükşehirlere bir meslek alanında faaliyet gösterecek bulunduğu bölgede 
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büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az on yıl iş birliğinde bulunacak tematik liseyi 

uygulamaya geçirmiş bunların sayısını hızla artırmaktadır. 

Tablo 1. 16 Tematik Lisenin Uzmanlık Alanları Ve Bulundukları İller: (URL2) 

Bulunduğu İl Tematik Lisenin Uzmanlık Alanları 

Adana Seyhan Motorlu araç teknolojileri, Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Motorlu 

Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Ankara 

Yenimahalle 

Kimya teknolojisi, Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknolojisi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

Antalya Aksu Uçak bakım, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Bakanlık 

Bursa İnegöl Mobilya ve iç mekân tasarımı, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân 

Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Erzurum 

Yakutiye 

Elektrik-elektronik teknolojisi, Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

İzmir Çeşme Denizcilik, Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Konya 

Beyşehir 

Makine teknolojisi, Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

Sakarya Arifiye Motorlu araçlar teknolojisi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu 

Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Samsun 

Tekkeköy 

Biyomedikal cihaz teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 

Sivas Merkez Bilişim teknolojileri, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

İstanbul 

Küçükçekmece 

Plastik teknolojisi, Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

İstanbul 

Küçükçekmece 

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, TASEV Ayakkabı ve Saraciye 

Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

İstanbul 

Küçükçekmece 

Kuyumculuk teknolojisi, Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 

İstanbul 

Pendik 

Metal teknolojisi, Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

İstanbul 

Pendik 

Seramik ve cam teknolojisi, Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam 

Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

İstanbul Tekstil, Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik 
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Zeytinburnu Anadolu Lisesi 

2.4. Türkiye’de Meslek Liseleri ve Türkiye Ekonomisine Katkıları 

Türkiye’de orta öğretim mesleki teknik eğitim çalışmaları incelendiğinde; Mesleki Teknik 

Eğitim lise bazında ağırlıklı olarak, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı 

Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Mesleki 

Açık Öğretim Liselerinde gerçekleştirilmektedir (MEB, 2018: 23). Mesleki Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullar bünyesinde 2018 yılı itibariyle 774 döner sermayesi 

işletmeleri mevcuttur (URL5). Millî Eğitim Bakanlığının 2018 yılında açıkladığı verileri göre 

2017 döner sermaye gelirleriyle; Ankara yaklaşık 25 Milyon TL İstanbul 17 Milyon TL, 

Antalya 13 Milyon TL ile üretim ve hizmet gerçekleştirmişlerdir. En yüksek döner sermaye 

gelirleri okul bazında ise 2017 yılında; Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

5.455.491TL, Ankara Siteler Mesleki Eğitim Merkezi 4.797.755 TL, Samsun Atakum Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 4.539.865 TL olmuştur. Türkiye’de ilk 50 okulun 2017 yılında 

elde ettiği toplam döner sermaye geliri; 104.238.266 TL olmuştur (MEB, 2018: 41). 

Tablo 2. 2017 Yılı En Yüksek Döner Sermaye Geliri Gerçekleştiren 50 Okul (MEB, 2018: 

42,43) 

Sıra  İl  İlçe  Okul ve Kurum Adı  2017 Yılı 

Döner 

Sermaye 

Geliri  

1  Batman  - Batman Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  5.455.491  

2  Ankara  Altındağ  Siteler Meslekî Eğitim Merkezi  4.792.755  

3  Samsun  Atakum  Atakum Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  4.539.865  

4  Balıkesir  Ayvalık  Cunda Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  4.526.904  

5  Yozgat  - Fatih Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  4.463.818  

6  Ankara  Yenimahalle  Gazi Meslekî Eğitim Merkezi ve 4. Akşam 

Sanat Okulu  

4.013.389  

7  Antalya  Manavgat  Manavgat Evliya Çelebi Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

3.608.967  

8  Ankara  Altındağ  Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  3.205.375  

9  Antalya  Muratpaşa  Falez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  3.174.301  

10  Aksaray  - Uluırmak Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

2.892.725  

11  Adana  Seyhan  Nezihe Yalvaç Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

2.593.432  
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12  Bolu  -  İzzet Baysal Abant Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

2.578.367  

13  Yalova  -  Şaban Temuge Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

2.552.464  

14  Aydın  Kuşadası  Güvercinada Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

2.530.660  

15  Konya  Ereğli  Ereğli TOKİ Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

2.507.305  

16  Amasya  - Amasya İMKB Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

2.492.821  

17  Aksaray  - Aksaray Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  2.132.364  

18  Zonguldak  Ereğli  Zübeyde Hanım Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

2.085.984  

19  Kayseri  Melikgazi  Kayseri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.857.214  

20  Hakkari  - Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.766.868  

21  Isparta  -  Gül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.758.308  

22  Çanakkale  - Çanakkale Kepez Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.677.330  

23  Zonguldak  Alaplı  Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi  1.605.943  

24  Muş  - Muş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.578.095  

25  Şanlıurfa  Haliliye  Urfa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.558.924  

26  Isparta  Yalvaç  Yalvaç Antik Kent Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.547.679  

27  Eskişehir  Tepebaşı  Ali Güven Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

1.490.458  

28  Adana  Sarıçam  Evliye Çelebi Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

1.479.506  

29  Şanlıurfa  Karaköprü  Gap Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.478.400  

30  İstanbul  Beşiktaş  Etiler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.460.305  

31  Tekirdağ  Süleymanpaş

a  

Süleymanpaşa Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.448.300  

32  İzmir  Buca  Buca Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.442.685  

33  İzmir  Konak  Konak Çınarlı Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

1.368.468  

34  Antalya  Kaş  Kaş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.330.567  

35  Diyarbakır  Yenişehir  Diyarbakır Meslekî ve Teknik Anadolu 1.326.134  
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Lisesi  

36  Hatay  Payas  Payas Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.302.150  

37  Bartın  Amasra  Amasra Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.286.711  

38  Isparta  Eğirdir  Eğirdir Nafiz Yürekli Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.280.661  

39  Muğla  Ortaca  Ortaca Dalyan H .F. Tınaztepe Meslekî ve 

Teknik Anadolu Lisesi  

1.265.715  

40  Düzce  - Düzce Zübeyde Hanım Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.253.784  

41  Bitlis  - Bitlis Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.242.910  

42  Samsun  İlkadim  Samsun Şehit İlhan Hanlı Meslekî ve 

Teknik Anadolu Lisesi  

1.233.373  

43  Hatay  Dörtyol  Recep Atakaş Meslekî ve Teknik Anadolu 

Lisesi  

1.227.089  

44  Trabzon  Akçaabat  Akçaabat Atatürk Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.224.080  

45  Mersin  Tarsus  Tarsus Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.165.872  

46  Elazığ  - Elazığ Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  1.148.087  

47  Muğla  Fethiye  Şehit Yüzbaşı Özgür Öztekin Meslekî ve 

Teknik Anadolu Lisesi  

1.080.469  

48  İstanbul  Zeytinburnu  Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Meslekî 

ve Teknik Anadolu Lisesi  

1.075.291  

49  Gaziantep  Şehitkamil  Mehmet Akif Ersoy Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.066.118  

50  Ankara  Çankaya  Çankaya İMKB Meslekî ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

1.063.789  

TOPLAM  104.238.266  

Tablo 3. 2018 Yılı Döner Sermaye İşletme Geliri En Yüksek Olan İlk 50 Mesleki Ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumu (URL8) 

Sıra İl İlçe Okul Adı 2018 Yılı 

Döner  

Sermaye 

Geliri 

1 Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi 5.494.342 

2 Çanakkale Yenice Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4.995.190 
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3 Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4.884.191 

4 Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4.765.577 

5 Batman Merkez Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

4.449.786 

6 Yozgat Merkez Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4.315.616 

7 Antalya Manavgat Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

4.153.682 

8 Aksaray Merkez Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3.650.933 

9 Antalya Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3.613.604 

10 Adana Seyhan Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

3.175.021 

11 Yalova Merkez Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

3.125.679 

12 Ankara Yenimahall

e 

Gazi Mesleki Eğitim Merkezi 3.018.374 

13 Batman Merkez Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.981.502 

14 Amasya Merkez Amasya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

2.884.249 

15 Bolu Merkez İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

2.874.833 

16 Aydın Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

2.781.140 

17 Konya Ereğli TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.565.146 

18 Hatay Payas Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.436.507 

19 Zonguldak Ereğli Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

2.358.046 

20 Samsun Çarşamba Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

2.205.070 

21 Ankara Altındağ İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.143.517 

22 Çanakkale Merkez Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

2.079.493 

23 Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

2.055.268 

24 Aksaray Merkez Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.022.735 

25 İzmir Konak Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

1.919.924 



139 
 

26 Antalya Kaş Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.889.215 

27 İzmir Buca Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.874.346 

28 Ağrı Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

1.866.101 

29 Kütahya Merkez Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.760.269 

30 Mersin Tarsus Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.755.356 

31 Isparta Merkez Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.667.377 

32 Muğla Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

1.664.215 

33 Adana Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

1.654.775 

34 Isparta Yalvaç Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

1.642.663 

35 Eskişehir Tepebaşı Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

1.627.730 

36 Zonguldak Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1.626.087 

37 Samsun Atakum Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.619.909 

38 Şanlıurfa Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.602.280 

39 Trabzon Vakfıkebir Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

1.601.404 

40 Şanlıurfa Karaköprü Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

1.593.341 

41 Kayseri Melıkgazı Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.548.022 

42 İstanbul Zeytinburnu Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

1.528.240 

43 Muğla Ortaca Ortaca Dalyan H .F. Tınaztepe Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

1.513.535 

44 Şanlıurfa Eyyübiye Mesleki Eğitim Merkezi 1.503.878 

45 Tekirdağ Süleymanp

aşa 

Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

1.496.058 

46 Düzce Merkez Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

1.494.043 

47 Manisa Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

1.457.187 

48 Zonguldak Ereğli Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.440.725 

49 Ankara Yenimahall Ostim Mesleki Eğitim Merkezi 1.416.925 
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e 

50 Ankara Beypazarı Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

1.392.200 

     

Tablo 2 ve 3 incelendiğinde ilk 50 sıralamasına giren meslek liselerinin gelirlerinin oldukça 

yüksek olduğu ve 2018 de bu gelirlerin önceki yıla göre ikiye katladığı görülecektir. 

 Meslek liseleri ekonomiye katkılarıyla beraber kültürel olarak geleneklerin sonraki kuşaklara 

aktarımında önemli rol oynamaktadır. Bu noktada Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek 

Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü kapsamında İstanbul Cağaloğlu’nda 

Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi açılmıştır (URL4). Bu lisede; hat, ebru, minyatür, 

çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, dokumacılık gibi geleneksel sanatların eğitimi 

verilecektir. (MEB, 2018: 108). Diğer taraftan hem bölge hem ülke ekonomisinin can simidi 

meslek liselerinin sayısı hızla artmaktadır. Bunlardan biri olan, Batman Meslek Lisesi’nde 

atölyelere gelen hammaddeleri işleyerek kent ve komşu kentteki okulların masa, sandalye, 

sıra, öğretmen dolabı, kitaplık, kütüphane, bank, bahçe ve merdiven korkuluklarını 

yapmaktadırlar. Buradaki öğrenciler hem asgari ücret düzeyinde harçlık kazanırken hem de 

ülke ekonomisine katkı yapmaktadırlar. 

Meslek lisesi meselesinde bütüne bakıldığında; döner sermayeli okulların yüksek oranda 

üretim faaliyetleri yapması bir bakıma bu okullarda beceri eğitiminin iyi olduğunun 

göstergesidir.  (URL6) Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri 

bölümü tarafından ATA KİMYA markalı evsel ve endüstriyel temizlik maddeleri; hastane, 

üniversite, askeriye, yurt gibi yerlere satış yapmaktadır. Bu kurum yılda ortalama iki bin ton 

temizlik malzemesi üretmektedir. (URL7) Bu meslek liseleriyle beraber çevre dostu üretken 

meslek liseleri açılmaktadır. Buna örnek olarak ta yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak 

çevre dostu niteliğinde hizmet üreten Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Ankara Etimesgut’ta açılmıştır (MEB, 2018: 63). Bu okulun temel özelliği kendi enerjisini 

üreterek enerjiyi verimli kullanan ve yenilenebilir teknolojiler alanında uygulamalar 

gerçekleştiren bireyler yetiştirmesi eğitim açısından önemli bir başarıdır (URL3). Bu gelimler 

ışığında şu gerçek söylene bilinir; Türkiye, Avrupa ülkelerindeki mesleki teknik eğitim 

uygulamalarını yakından takip etmektedir.  Ülkemizde mesleki teknik eğitim okulları, sanayisi 

gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sanayi alanlarının yakınına inşa edilmektedir. Ayrıca 

ülkemizde; devlet sanayi siteleriyle iş birliği içinde olan okullara, öğrenci başına teşvik pirimi 

vererek mesleki teknik eğitimi daha etkili hale getirmeye çalışmaktadır. (Kılınç, 2016: 274). 
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3. Sonuç ve Tartışma 

Türkiye’de meslek liseleri son yıllarda orta ölçekli birer fabrikaya dönüşmüşlerdir. Bu 

okullarda döner sermaye işletme gelirleriyle birçok toplumsal projeye imza atılmıştır. Meslek 

liselerinin hem bulunduğu il hem de ülke ekonomisine katkıları her geçen gün artmaktadır. 

Bunun en somut örneği 2017 ve 2018 yılı döner sermaye işletme geliri sıralamasında ilk elli 

meslek lisesinin toplam gelirinin oldukça yüksek olmasıdır. Ülkemizde meslek liselerinin 

2000’li yıllarda modern fabrikalara dönüşmesinde ülkemizin yüz yılı aşkın mesleki teknik 

eğitim tecrübesinin yeri önemlidir. Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin geleneksel mesleki teknik 

eğitim faaliyetleri olan Ahilik teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin Islahhane ve bölge sanayi okulları 

ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan mesleki teknik eğitim hamleleri tecrübesinin etkisi 

yadsınamaz. Cumhuriyetimizin 2023 mesleki teknik eğitim vizyonu doğrultusunda; bölge 

ihtiyaçları ve kaynakları çerçevesinde kurulan tematik liseler bu alanda başarının göstergeleri 

arasındadır. Meslek liseleri ülke ekonomisine katkı kaptıkları gibi cumhuriyet ideolojisini 

topluma benimsetme ve gelenekleri topluma aktarma görevleri bakımından oldukça başarılı 

eğitim öğretim faaliyetleri yürütmektedirler. 

Türkiye’de mesleki liselerin kaliteli eğitim verdikleri ve ülke ekonomisine katkıları vardır 

tezinden hareketle; 

✓ Ülkemizde var olan mesleki teknik eğitim faaliyetlerinin nitelik ve niceliği artırılmalıdır 

✓ Mesleki teknik eğitim alanında nitelikli öğrenci sayıları artırılmalıdır 

✓ Son yıllarda uygulanan okul sanayi siteleri iş birliği protokolleri artırılmalı ve öğrenci 

başına verilen teşvik primleri artırılmalıdır. 
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Banka Çalışanlarında Duygusal Emek Harcama Düzeyi ve 

Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 

Emotional Labor Expenditure Level and Evaluation of Demographic 

Characteristics in Bank Employees 

Mutlu TOKMAK1  

 

ÖZET 

Çalışanların iş yaşamında duygularının yönetilmesi, düzenlenmesi ve örgütün talepleri doğrultusunda 

davranışlarına yön vermesi duygusal emek olarak değerlendirilmektedir. Bankacılık sektöründe 

müşteri ile birebir iletişim halinde olan çalışanların duygularını yönetebilmesi ve müşteri ile empati 

kurabilmesi, bankanın başarısı için önemli bir faktördür. Bu çalışmada banka çalışanlarının duygusal 

emek harcama düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmaktadır. 

Bu amaçla Bursa İli Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren bankaların çalışanlarına alan araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasında anket yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler tanımlayıcı 

istatistik, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda, banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerinin orta değerin 

üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Yaşları küçük olan banka çalışanlarının diğer çalışanlara göre 

duygusal emek harcama düzeyleri daha yüksektir. Kadın çalışanlar erkeklere göre daha fazla 

duygusal emek harcamaktadırlar. Araştırma sonucunda eğitim düzeyi yüksek olan çalışanların 

diğerlerine göre daha fazla duygusal emek harcadıkları tespit edilmiştir. Orta düzey yönetici 

pozisyonunda olan kişilerin diğer çalışanlara göre daha fazla duygusal emek sarf ettikleri belirlenmiştir. 

Kurumda çalışma yılı daha fazla olan çalışanların, duygusal emek harcama düzeyleri de daha fazladır.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Banka Çalışanları, Örgütsel Davranış 

 

ABSTRACT 

Emotional labor is perceived as the management of employees' emotions in business life and directing 

their behaviors in line with the demands of the organization. The ability of employees who are in direct 

contact with the customer in the banking sector to manage their feelings and empathize with the 

customer is an important factor for the success of the bank. In this study, it is investigated whether the 

emotional labor expenditure levels of bank employees differ according to their demographic 

characteristics. For this purpose, a field study was conducted on the employees of the banks operating 
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in the Karacabey district of Bursa Province. Survey method was used in the field research and the 

data were analyzed with descriptive statistics, Kruskal Wallis and Mann Whitney U test. 

At the end of the study, it was found that the emotional labor spending levels of the bank employees 

were above the medium value. Bank employees with small ages have higher emotional labor spending 

than other employees. Women employees spend more emotional labor than men.  

As a result of the research, it was determined that the employees who have high level of education 

spend more emotional labor than others. It was determined that people who are in the middle level 

have more emotional labor than other employees. Employers who have more working years in the 

institution have more emotional labor spending levels. 

Keywords: Emotional Labor, Bank Employees, Organizational Behaviour 

Giriş 

Duygusal emek, yapılan işin şartlarından kaynaklanan iş ile birey arasındaki etkileşim 

nedeniyle çalışanın gösterdiği duygusal çabadan çok, çalışanın işi kendisinden beklenen 

“duygu ifadesi” ile yapması ve örgütün beklentisi doğrultusunda müşteride arzulanan duygu 

algısını oluşturmasıdır (Seçer, 2005: 814; Noon ve Blyton, 2002: 175). Bu bakımdan 

duygusal emek, bir nevi izlenim yönetimi şekli olarak görülebilmektedir (Yürür ve Ünlü, 2011: 

84). Diğer bir deyişle, oyuncu (çalışan) izleyici (müşteri) karşısında senaryo (kurumun 

beklentileri) gereği rolünü oynar. Rol gereğince çalışanlar tarafından bazı duyguların 

sergilenmesi yanında bazılarının gizlenmesi de duygusal emek kavramı kapsamında dile 

getirilmektedir (Seçer ve Tınar, 2004: 272). 

Hochschild (1983: 118-119), hizmet sektörünün gün geçtikçe önem kazanması, bu 

sektördeki müşteri ile olan yoğun ilişki ve sürdürülebilir rekabet elde etmek için yüksek 

müşteri memnuniyeti gerektiğini, bu nedenle çalışanların duygusal ifadelerinin yönetim 

araçları kapsamında daha çok ele alındığını ve duyguların ücret karşılığı alınıp satılabildiğini 

savunmuştur. 

 Duygusal emek kavramı üç boyutta ele alınmaktadır. Bunlar; yüzeysel davranış, 

derinlemesine davranış ve doğal/samimi davranıştır (Diefendorff, vd. 2005:340). 

Yüzeysel Davranış: Bu boyutta, çalışanlar sadece davranışlarını değiştirirler. İşgörenin 

gerçek duyguları ile davranışları gerçekte birbiriyle uyum içinde değildir. Yüzeysel davranışta 

çalışanlar, duygusal davranış kurallarının gerektirdiği davranışı sergilemektedirler fakat kendi 

duyguları değişmeden aynı kalmaktadır. İşgören,  gösterilmesi gereken davranışa yoğunlaşır 

ve gerçek duygularının dışarıdan anlaşılmaması için çaba sarf eder. Yüzeysel davranışta 

çalışanlar işlerini korumak amacıyla, çalıştığı örgütün kurallarına uyarak iş ortamında gerçek 

duygularını değil, sadece davranışlarını değiştirmektedirler (Tunç vd., 2014: 46; Grandey, 

2003:86). 
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Derinlemesine Davranış: Derinlemesine davranış boyutunda, çalışanların duygularını 

düzenleyerek o anda yansıtması gereken duyguyu gerçekte de hissetmek için gayret sarf 

etmesi beklenmektedir. Gösterilmesi gereken duyguyla gerçekte hissedilen duygu birbirinden 

farklı olduğu halde, işgören önce kendi duygularını değiştirerek koşullara uydurma yolunu 

seçmektedir. Böylece duygularıyla davranışları arasında doğal bir uyum oluşur. 

Derinlemesine davranışın yüzeysel davranıştan farkı olarak, bu yöntemde sadece sergilenen 

davranışların değil, hissedilen duyguların da davranış kurallarına uyumlu duruma getirilmesi 

çabası söz konusudur (Tunç vd. 2014: 46). Derinlemesine davranış boyutuyla, duygular aktif 

şekilde bastırılarak veya değiştirilerek sergilenmesi gereken duygular gerçekten 

hissedilmeye çalışılmaktadır (Yürür ve Ünlü, 2011: 185). Derinlemesine davranış daha az 

kişilik kaybı sağlayabileceği gibi, daha fazla kişisel başarıyı da getirebilir (Brotheridge ve 

Grandey, 2002: 22). 

Doğal / Samimi Davranış: Bu boyut, doğal duyguların sergilenmesi veya içten davranma 

olarak da bilinen samimi davranıştır. Doğal davranma, işgörenlerin hissettikleri duyguların 

kendiliğinden duygusal davranış kurallarına benzerlik göstermesi durumudur. Doğal olarak 

içten gelen duyguların müşteriye yansıtılması çaba gerektirmeyen bir davranış olarak 

gözüküyor olsa bile, duyguların kullanılmasının kurum tarafından iş gereklerinden biri olarak 

kabul edilmesi, duyguların işin bir parçası olarak görülmesi ve yansıtma şeklinin kurum 

tarafından belirleniyor olması bu davranış türünün de duygusal emek sürecine dâhil olma 

gerekliliğini doğurmaktadır (Özkan, 2013: 70). 

Yöntem 

Bu çalışmada banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerinin demografik 

özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla Bursa İli Karacabey 

ilçesinde faaliyet gösteren bankaların çalışanlarına alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan 

araştırmasında anket yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler Descriptive istatistik, Kruskall 

Wallis ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

Katılımcıların duygusal emek harcama düzeylerini ölçmek üzere kullanılan ölçek, Chu ve 

Murrmann (2006) tarafından geliştirilen “Duygusal Emek Ölçeği‟ dir. Ölçek, orijinalinde 

toplamda 19 ifadeden oluşmaktadır (Chu ve Murrmann, 2006:1182-1183). Duygusal Emek 

Ölçeği‟nde yer alan maddeler beşli likert tipi değerlendirme şeklinde hazırlanmış olup 

maddelere ait seçenekler; Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), 

Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) tarzında oluşturulmuştur. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarına yönelik demografik bilgilere Tablo 1’de yer 

verilmektedir.  
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Tablo1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde (%) 

Yaş 

25 yaş ve altı 4 3,8 

25-29 yaş arası 26 24,5 

30-34 yaş arası 24 22,6 

35-39 yaş arası 34 32,1 

40 Yaş ve üzeri 18 17,0 

Cinsiyet 
Erkek 74 69,8 

Kadın 32 30,2 

Eğitim Durumu 

Lise 10 9,4 

Önlisans 90 84,9 

Lisans 6 5,7 

Pozisyon 

Orta Düzey Yönetici 24 22,6 

Alt Düzey Yönetici 16 15,1 

Personel 66 62,3 

Kurumdaki Çalışma Yılı 

1Yıldan az 4 3,8 

1-5 Yıl 14 13,2 

6-10 Yıl 54 50,9 

11-15 Yıl 26 24,5 

16-20 Yıl 8 7,5 

TOPLAM 106 100,0 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özellikleri incelendiğinde en fazla 

katılımın 35-39 yaş arasında olduğu görülmektedir. Katılımcıların %69,8’i erkek, %30,2’si 

kadındır. Eğitim durumları incelendiğinde yaklaşık %85’lik kısmı önlisans mezunudur. 

Katılımcıların %62,3’ü yönetici pozisyonunda olmayan personeldir. Araştırmaya katılan 

banka çalışanlarının %50’9’luk kısmı 6-10 yıl süreyle şu anda çalıştıkları kurumda faaliyet 

göstermektedirler.   

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerine yönelik 

tanımlayıcı istatistik bilgilerine Tablo 2’ de yer verilmektedir.  

Tablo 2: Duygusal Emek Ölçeği Betimsel İstatistiği 

Duygusal Emek  N Min. Max. Ort. S.S. 

Duygusal Emek Harcama Düzeyi 106 1,00 5,00 3,11 0,33 
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Araştırmaya katılan banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeyleri ortalama değeri 

3,11’dir. 5’li likert ölçeğinde orta değerin 3 olduğu düşünüldüğünde, banka çalışanlarının orta 

değerin üzerinde duygusal emek harcadıkları belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerinin demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla Bağımsız t testi ve 

Anova analizi kullanılmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve verilerin 

normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler normal 

dağılım göstermediği için Anova analizinin nonparametrik versiyonu olan Kruskal Wallis testi 

ve Bağımsız t testinin nonparametrik versiyonu olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özelliklerine göre duygusal emek 

harcama düzeylerinde farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan önemlilik testi 

sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.  

Tablo 3: Duygusal Emek Harcama Düzeyine Yönelik Önemlilik Testi 

Duygusal Emek Harcama Düzeyi Önemlilik Testi 

Kruskal-Wallis Test N Ortalama P 

Yaş 

25 yaş ve altı 4 3,56 

,017 

25-29 yaş arası 26 3,12 

30-34 yaş arası 24 3,15 

35-39 yaş arası 34 3,00 

40 Yaş ve üzeri 18 3,15 

Eğitim Durumu 

Lise 10 2,89 

,000 Önlisans 90 3,10 

Lisans 6 3,70 

Pozisyon 

Orta Düzey Yönetici 24 2,94 

,003 Alt Düzey Yönetici 16 3,21 

Personel 66 3,15 

Kurumdaki Çalışma 

Yılı 

1 Yıldan az 4 3,06 

,003 

1-5 Yıl 14 3,08 

6-10 Yıl 54 3,09 

11-15 Yıl 26 3,28 

16-20 Yıl 8 2,83 

Mann Whitney U Testi N Ortalama P 
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Cinsiyet 
Erkek 74 3,06 

,036 
Kadın 32 3,23 

TOPLAM 106 3,11  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarına yönelik Kruskal Wallis testi sonucunda, duygusal 

emek harcama düzeyleri yaş dağılımlarına göre anlamlı derecede (p=0,017) farklılık 

göstermektedir. 35-39 yaş arasında yer alan banka çalışanlarının duygusal emek harcama 

düzeyi ortalama değerin altındayken diğer yaş gruplarının duygusal emek harcama düzeyleri 

ortalama değerin üzerindedir. En yüksek duygusal emek harcama düzeyi olan yaş grubu ise 

3,56 ortalama ile 25 yaş ve altında olan banka çalışanlarıdır.  

 Banka çalışanlarının eğitim durumlarına göre duygusal emek harcama düzeylerine yönelik 

yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda anlamlı derecede farklılık (p=0,000) olduğu tespit 

edilmiştir. Lise mezunu olan banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeyleri ortalama 

değerin altındayken, lisans mezunlarının duygusal emek harcama düzeyleri ortalama değerin 

üzerindedir. Önlisans mezunu banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeyleri 

ortalama değer düzeyindedir.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının pozisyonlarına göre duygusal emek harcama 

düzeylerine yönelik yapılan Kruskal Wallis analizi neticesinde, istatistiksel olarak anlamlı 

derecede (p=0,003) farklılık olduğu görülmektedir. Orta düzey yönetici pozisyonundaki banka 

çalışanlarının duygusal emek harcama düzeyleri ortalama değerin altındadır. Alt düzey 

yönetici pozisyonundaki banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeyleri ortalama 

değerin üzerindeyken, yönetici pozisyonunda olmayan personelin duygusal emek harcama 

düzeyi ortalama değer düzeyindedir.  

Kurumda çalışma yılına göre, banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerindeki 

farklılığı tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda 

istatistiksel olarak anlamlı derecede (p=0,003) farklılık olduğu tespit edilmiştir. 11-15 yıl 

arasında kurumda çalışma yılı olan banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeyleri, 

diğer çalışanlara göre daha yüksektir. En düşük duygusal emek harcama düzeyine sahip 

olan personel, 16-20 yıl arasında kurumda çalışan personeldir.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının cinsiyetlerine göre duygusal emek harcama 

düzeyleri arasındaki farklılığı analiz etmek amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı derecede (p=0,036) farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Mann Whitney U analizi neticesinde, kadın çalışanların erkeklere oranla daha 

yüksek düzeyde duygusal emek harcadıkları görülmektedir.  
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Sonuç ve Tartışma 

Banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerine yönelik yapılan bu araştırma 

sonucunda, Karacabey ilçesinde görev yapan banka çalışanlarının duygusal emek harcama 

düzeylerinin orta değerin biraz üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik 

özelliklerine göre duygusal emek harcama düzeylerine yönelik yapılan önemlilik testlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.  

Katılımcıların yaş dağılımlarına göre duygusal emek harcama düzeyleri incelendiğinde en 

yüksek katılımın 25 yaş ve altında olan çalışanlarda olduğu görülmektedir. Yaşları diğer 

personele göre daha düşük olan banka personelinin daha fazla duygusal emek harcadıkları 

belirlenmiştir.  

Eğitim durumlarına göre duygusal emek harcama düzeylerinde ise, üniversite mezunu 

çalışanların duygusal emek harcama düzeyleri diğerlerine göre daha yüksektir. Banka 

çalışanlarının pozisyonuna göre farklılık incelendiğinde alt düzey yöneticilerde duygusal 

emek harcama düzey daha yüksek, orta düzey yöneticilerde ise daha düşük çıkmıştır. Şu 

anda çalıştıkları bankada çalışma yılına göre duygusal emek harcama düzeyleri 

değerlendirildiğinde ise, 11-15 yıl arasında çalışma yılı olan personelin duygusal emek 

harcama düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

cinsiyet dağılımlarına göre duygusal emek harca düzeyleri karşılaştırılmış ve kadın 

çalışanların erkeklere oranla daha fazla duygusal emek harcadıkları belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, çalışanların kendi duygularını yansıtmak yerine kendilerinden beklenen 

duyguları yansıtmaları duygusal emek harcamalarını gerektirmektedir. Bu durum araştırmaya 

dahil olan banka çalışanları üzerinde ortalama değerin üzerindedir. Ayrıca banka 

çalışanlarının demografik özelliklerine göre duygusal emek harcama düzeylerinde de farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  
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İslam İktisadının Temel Özellikleri ve Fakirlik Sorununa Yaklaşımı 

Characteristics of Islamic Economics and Approach to Poverty 

Ramazan KORKUT1 

ÖZET 

Günümüz dünya servetinin yaklaşık dörtte üçü kapitalist bir azınlığın tekeline alınmıştır. İnsanlığın 

kalan kısmı ise dörtte birini paylaşmaya çalışmaktadır. Böyle olunca zenginlik karşısında fakirlik 

olgusu dünyanın ortak sorununa dönüşmektedir. İslam iktisadı temel özellikleri, hedefi ve hedefe 

ulaşmak için esas aldığı yöntem bakımından fakirlik sorunu çözebilecek mahiyettedir. Kapitalist ve 

sosyalist iktisat sistemleri bu konuda yeterli bir çözüm sunamamıştır. Bunun aksine dünya çapında 

fakirlik sorununu derinleştirmiştir. İslam iktisadı sosyal adalet, özel mülkiyet, mülkiyette hukukilik, 

sınırlılık ve paylaşım gibi temel ilkeleri esas alarak fakirlik sorununa karşı dini, hukuki ve ahlaki bir 

bütünlük içinde önlem almaktadır. Araştırmamız fakirlik sorununu İslam iktisadı çerçevesinde 

değerlendirmeyi hedeflemektedir. Yöntem olarak konuyla ilgili klasik ve güncel kaynaklardan hareketle 

İslam iktisadının tanımı, kaynakları, hedefleri ve temel özellikleri ele alınmakta kapitalist ve sosyalist 

iktisat anlayışlarıyla mukayese edilmektedir. Bilahare fakirlik olgusu ve İslam iktisadının bu sorun 

karşısında yaklaşımı ortaya konularak bir sonuca ulaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İslam, Hukuk, İktisat, Fakirlik, Çözüm. 

ABSTRACT 

Almost three out of four wealth of the earth is monopolized by a capitalist minority. Rest of humanity 

tries try to share one fourth of. Considering this situation, poverty as an economic problem turns into a 

common problem of the world. The economic approach of Islam is grounded on the basic principles 

social justice in the economy, the prohibition of interest, legal of ownership, limitation and sharing. 

İslamic economics in line with these principles has taken against the problem of poverty religious, 

legal and ethical measures. Islam Economy’s definition, basic characteristics, target and economic 

target improved for poverty to achieve the aim in the direction of its basic principles can contribute to 

solve economic problem specifically in Islam society and generally in world. In this study firstly with the 

main lines of Islamic economics, its sources, aims and basic features will be taken, secondly a fact of 

poverty as an economic problem and a solution-centered approach of Islamic economics will be 

landed up.  

Keywords: Islam, Law, Economics, Poverty, Solution Approach. 
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Giriş 

İslam düşüncesinde iktisada dair konular inanç, ibadet, ahlak ve hukuk alanlarıyla iç içedir. 

İslam iktisadı vahiy ve içtihat merkezli olarak klasik fıkıh literatürünün mali muameleler 

bölümüne konu olmaktadır. Buna ek olarak İslam iktisadı alanında geçmişten günümüze üç 

yüz elliden fazla müstakil eserin kaleme alındığı ve farklı dillerde yaklaşık yedi yüzden fazla 

eserde modern iktisat sorunlarının ele aldığı tespit edilmiştir. (Bkz. Karadaği, 2010: I, 120-

125). Öte yandan İslam iktisadı kendi başına bir bilim olarak geçmişten günümüze çok 

sayıda bilimsel toplantıda ele alınmıştır. 1976 Cidde I. İslam İktisat kongresi, 1983 İslamabad 

II. İslam İktisat Kongresi, 1992 Malezya III. İslam İktisat Kongresi ve 1994 İstanbul “İslam 

İktisadına Yöneliş” sempozyumu bunlardan bazılarıdır. Günümüzde İslam İktisadı disiplinler 

arası bir bilim alanı olarak lisans ve lisansüstü düzeylerde yerini almıştır.(Tabakoğlu, 2010: 

17). Araştırmamıza konu olan husus İslam İktisadının tanımı, özellikleri, hedefleri ve bu 

çerçevede ekonomik bir problem olarak fakirlik sorununa yaklaşımıdır. 

1. Ana Hatlarıyla İslam İktisadı 

1.1. Ekonomi ve İslam İktisadı Kavramları 

Ekonomi kavramı Yunanca bir kelime olup “oikos” (ev) ve “nomos” (yönetim) kelimelerinin 

birleşiminden oluşmakta ve sözlükte ev idaresi anlamına gelmektedir. (Lihyani, 2007: 3). 

Terim olarak ekonomi “üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan 

aktivitelerini inceleyen; zenginleşmeyi, refah seviyesini yükseltmeyi, ‘sınırlı kaynaklarla 

sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamayı’ konu alan bilim dalı” şeklinde tanımlanmıştır. 

(Balmumcu, 2017: 3-5; Nebhani, 2004, 55). 

İslami terminolojide ekonomi kavramı yerine kullanılan “iktisat” kelimesi ise (قصد) fiilinin “iftial” 

 babından mastarı olup, sözlükte orta yolu izleme, adalet, ifrat ve tefritten vasat olana (افتعال)

yönelme, tutumlu olma, israf ve cimrilikten uzak durma anlamlarına gelmektedir. (Zamahşeri, 

2001: 608; Karadaği, I, 19-20; Erdoğan, 2010: 243). Terim açısından İslam iktisadı “iktisadi 

faaliyetleri ve ekonomik ilişkileri İslam kuralları çerçevesinde ele alarak inceleyen bilim dalı” 

şeklinde tanımlanmıştır. (Nassâr, 2010: 10). Daha teknik bir ifadeyle iktisat bilimi “yeterli 

düzeydeki kaynaklarla insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, 

ithalat ve ihracat türünden insan faaliyetlerini İslam kuralları çerçevesinde ele alan bilim dalı” 

olarak tanımlanmıştır. (Karadaği, 2010: I, 22). 

Kapitalist ekonomi yaklaşımı iktisadi kaynakların sınırlı, kıt ve yetersiz insan ihtiyaçlarının ise 

sınırsız olduğunu ileri sürmektedir. Bundan hareketle tanımda “kıt kaynaklar” ile “sınırsız 

ihtiyaçları” dengeleme noktası üzerinde durmaktadır. İslam iktisat düşüncesi açısından 

iktisadi kaynakların “sınırlı” olduğu kabul edilebilir. Ancak kaynakların “kıt ve yetersiz” 

olduğunu iddia etmek zordur. Zira ayette: “(Allah) yeryüzünde bolluk ve bereket yarattı, dört 
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günlük (bir evre ve mevsim) içinde talep edenler için rızıklarını yeterli/dengeli bir şekilde 

takdir etti” buyrulmaktadır. (Fussilet, 41/10). İnsan ihtiyaçlarına yaratılış itibarıyla bir sınır 

konulmamış olsa bile, bu ihtiyaçların dini-ahlaki ve hukuki açıdan ifrat ve tefritten uzak bir 

vasatla sınırlandırılması hedeflenmiştir. Nitekim ayette “onlar harcadıklarında israf etmez ve 

cimrilik yapmaz bu ikisinin arasında orta yolu (dengeyi) tutarlar” buyrulmaktadır. (Furkan, 

25/67). Öte yandan israf haram kılınırken, ekonomik kaynakları israf edenler şeytanın 

kardeşleri olarak nitelenmiş, paylaşmayanlar ise azapla müjdelenmiştir.(Bkz. Araf, 7/31; İsra, 

17/27). 

Buna göre ekonomik kaynaklar özü itibarıyla yeterlidir. Ancak üretimin terk edilmesi, üretim-

tüketim dengesinin kaybedilmesi, arz ve talebin ahlaki, dini ve hukuki çerçeveyle 

sınırlandırılmaması, kaynakların sömürülmesi, kaynak dağılımında insan merkezli 

haksızlıklara, gasp ve faize karşılık zekât, sadaka ve vergi türünden mali paylaşım 

sorumluluğunun ihmal edilmesi dünya servetinin kapitalist bir elitin tekeline alınmasıyla 

sonuçlanmıştır. (Karadaği, 2010: I, 221-222). Öte yandan israf ve tüketim çılgınlığıyla birlikte 

insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı esas alınmıştır. Bu durum kapitalist iktisat teorisinde ekonomik 

kaynakların yetersizliği ve insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı olarak ifade edilirken, iktisadi 

sorunlar da böyle bir kabulden hareketle ele alınmıştır. (Nebhani, 2004: 16; Karadaği, 2010: 

I, 112). İslam iktisadı ise ekonomi problemini kaynakların “yeterli” olduğu gerçeğinden ve 

insan ihtiyaçlarını “dini, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırma” ilkesinden hareketle ele 

almaktadır. 

İslam iktisat düşüncesinde yaratılış itibarıyla sınır konulmayan insan ihtiyaçları kanaat ve 

iktisat kapsamında dini-ahlaki ve hukuki bir çerçeveyle sınırlandırılmıştır. Ancak günümüzde 

insanoğlu kanaati terk ederken zorunlu olmayan ihtiyaçlar kapitalist propaganda araçlarıyla 

zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum gelirin giderleri karşılayamaz hale gelmesine sebep 

olmuştur. Helal gelirin giderleri karşılayamaz hale gelmesi haksız ve haram kazanç yollarının 

önünü açmıştır. İsrafın esas alınarak kanaatin yitilmesi insanoğlunu artı değer uğruna ahlak, 

doğruluk, inanç ve din gibi manevi değerlerini yitirme noktasına getirebilmiştir. 

Kapitalist teoride ekonomik kalkınmanın temelini israf oluşturmaktadır. Çünkü artı değerin 

elde edilmesi için topyekün üretim, topyekün üretim için kitlesel bir tüketim ve israfın 

yaygınlaşması gerekir. İsrafa dayalı kitlesel üretim ve tüketim ise kitlesel işsizliğe yol 

açmaktadır. Üretimde israf problemi kaynakların kıtlaşmasına yol açarken, tüketimde israf ise 

toplumun fakirleşmesiyle sonuçlanmaktadır. (Tabakoğlu, 1987: 249). İslam İktisat düşüncesi 

tüketimde israf ve cimrilik yerine iktisat vasatını esas almakta bunun yanında çalışma, üretim 

ve paylaşım emredilmektedir. Bu durum servetin toplumun tamamına yayılmasını ve 

kaynakların dengeli bir şekilde dağılımını sağlanmaktadır. 
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1.2. İslam İktisadının Kaynakları, Hedefleri ve Özellikleri 

İslam iktisadı kaynak, hedef ve özellikleri bakımından ekonomik sorunları çözme konusunda 

kendisine mahsus bir yaklaşım geliştirmiştir. Şüphesiz her iktisat düşüncesinin diğeriyle ortak 

noktalarının yanında ayrışan noktaları da bulunmaktadır. İslam iktisadının diğer iktisadi 

yaklaşımlardan farklılaştığı temel nokta onun dini, ahlaki ve hukuki bir orijinaliteye sahip 

olmasındır. (Lihyani, 2011: 18-19). Fransız iktisatçı Jocke Austry, İslam iktisadının kaynak, 

hedef ve özellikleriyle kapitalist ve sosyalist iktisat teorilerinden ayrıldığını ve gelecekte 

ekonomiye hâkim iktisadi düzen olacağını ispatladığını ifade etmektedir. (Halidî, 1988: 28-29; 

Sena, 2019: 1). Bu çerçevede İslam iktisadının kaynaklarını, hedef ve özelliklerini ana 

başlıklar altında ele almak yerinde olacaktır.  

1.2.1. İslam İktisadının Temel Kaynakları 

İslam iktisat düşüncesi tarih boyunca birey, toplum, devlet ve kıtalar bazında teorik/pratik 

açıdan ekonomiye yön vermiştir. İslam iktisat düşüncesi hedefleri, özellikleri ve hükümleri 

bakımından kitap, sünnet ve içtihat merkezli olarak özetlenebilir. İçtihat ise kollektif içtihat 

(icma) ve bireysel içtihat olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bireysel içtihat kıyas, maslahat, 

istihsan, seddi zerayi, ıstıshab ve örf gibi delilleri kapsamaktadır. (Karadaği, 2010: I, 205). 

Ahmet Tabakoğlu buna ek olarak İslam iktisadının kaynakları arasında tasavvuf, ahlak ve 

tarih ilimlerini de saymaktadır. (Tabakoğlu, 2005: 1161). Nitekim borçlunun temerrüt yoluyla 

ifadan kaçınması halinde icra, hapis, mülazamet ve kefil isteme gibi hukuki tedbirler 

uygulanmaktadır. (Yaran, 2007: 177). Borcu ödeme imkânı yoksa kendisine zaman tanıma 

tavsiye edilmekte, hatta alacağı temlik etme sadaka sayılmaktadır. (Bakara, 2/280). Bunun 

yanında zekât müessesesiyle, hibe, para vakıfları, karz/borç verme yollarıyla borç sorununu 

çözmek teşvik edilmiştir. Bu temelde şekillenen fütüvvet anlayışı tarihi süreçte ahilik 

teşkilatına dönüşerek kurumsallaşmıştır. Buna göre İslam iktisat düşüncesinin dini, hukuki, 

ahlaki temellerin yanında tasavvufi ve tarihi kaynaklardan da beslenmekte, bunun yanı sıra 

günümüzde modern iktisat biliminin verilerinden yararlanmaktadır. 

İktisadi alanla ilgili hükümler taabbudi ve ta’lili olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Taabbudi 

hükümler zamana ve mekâna göre değişkenlik göstermez. (Tarikî, 2009: 19). İnançla ilgili 

hükümler, ahlaki hükümler, ibadetler, helaller ve haramlar bu kapsamda alışverişin helal, 

faizin ve tüm haksız kazanç yollarının haram kılınması taabbudi/değişmez mahiyettedir. Aynı 

şekilde sosyal adaleti sağlamak, zenginliğin tekelleşmesini önleyerek onu topluma yaymak 

üzere vazedilen zekât oranları, fıtır sadakası ve miras payları taabbudi vasıftadır.2  

                                                           
2  Mallarınızı aranızda batıl (haksız ve haram kazanç yollarıyla) yemeyin.” (Bakara, 2/188). “Faiz yiyenler 
mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Zaten alışveriş de faiz gibidir" 
demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı.” (Bakara, 2/275). “Onların mallarında (yardım) 
isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip de) mahrum olanlar için bir hak vardır.” (Zariyat, 51/19). “Allah'ın, 
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Buna karşılık bazı hükümler ise içtihat kapsamında illetin değişmesiyle (zamana, mekâna ve 

maslahata göre) değişkenlik gösterebilecek talilî bir mahiyettedir. Örneğin İslam 

hukukçularına göre normal şartlar altında piyasada fiyat sınırlamasına gitmek caiz değildir. 

(Şirazi, 2003: II, 108; Merğınani, 1990:  IV, 93; İbn Kudame, 2011:  IV, 45; Nevevî, Tsz.: XIII, 

35). Çünkü Hz. Peygamber’den (sav) piyasaya müdahale ederek fiyat limiti getirmesi talep 

edilmiştir. Ancak o,  fiyatları yükselten ve düşürenin Allah Teâlâ olduğunu belirterek fiyatlara 

bir müdahalede bulunmamış3 ve serbest piyasa modelini esas almıştır. Zira ticarette 

hukukilik, sözleşme serbestisi ve rıza esastır. Fiyat sınırlamasına gitmek ise satıcıyı razı 

olmadığı bir fiyata zorlamak, mülkiyet hakkını ve sözleşme serbestisini haksız yere 

sınırlamaktır. (Nebhâni, 2004: 99). Buna karşılık Hanefîlerin, bazı Malikîlerin ve İbn 

Teymiye’nin de içinde bulunduğu İslam hukukçularına göre kamu otoritesi maslahat 

kapsamında fiyat sınırlamasına gitme hakkına sahiptir. Devletin toplum üzerindeki tasarrufu 

maslahata dayanmaktadır. (Merğınani, 1990: 93; İbn Kudame, 2011: IV, 45; İbn Abidin, 

2000: VI, 400). Nitekim sözleşme serbestisi şuf’a (önalım hakkı), karaborsacılık, 

kamulaştırma veya hakkın kötüye kullanılması durumunda sınırlandırılmaktadır. Bu durum 

“sözleşme serbestisi hukuki bir gerekçeyle sınırlandırılabilir” şekline ifade edilmiştir. 

Sözleşme serbestisini sınırlama hakkı kamu yararı, genel zararı gidermek için özel zarara 

katlanma, hakkın kötüye kullanılmasını engelleme ve üstün yarar ilkelerine dayanmaktadır. 

(Yaman A. ve Çalış H. 2018: 307-308). Aynı durum fiyatların topluma zarar vermesi halinde 

fiyatlara sınırlama getirme “tes’ir” için de geçerlidir.  

Bu durum İslam iktisadı alanındaki taabbudi/değişmez hükümler sabit kalmak şartıyla, illete 

bağlı olan hükümlerin zaman, mekân ve maslahat çerçevesinde esnekliğini, illetin 

değişmesiyle birlikte değiştiğini ve İslam iktisat düşüncesinin değişen şartlar karşısında 

kendisini yenileyecek dinamik bir yapıda olduğunu göstermektedir. Nitekim az miktadaki 

taabudi hükümlerin dışında, İslam İktisadı alanına giren muamelat hükümlerinde asıl olan 

taabbudilik/değişmezlik değildir. Bu alandaki hükümlerde asıl olan ta’lil, yani zamana, 

mekâna ve şartlara göre illetin farklılaşmasıyla hükümlerin değişkenlik gösterebilmesidir.  

İktisadi sorunları çözmek üzere iktisat/ekonomi biliminden yararlanmak, ekonomik kalkınma 

planları belirleyerek uygulamak veya iktisat alanındaki bilimsel, siyasi, idari ve ekonomik her 

                                                                                                                                                                                     
fethedilen memleketler halkının mallarından Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, 
yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmasın.” (Bkz. 
Haşr, 59/7). “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve 
onlara dua et.” (Tevbe, 103). 
3  “Fiyatları belirleyen, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden hiç kimsenin mal ve canına 
yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem” (Ebû 
Dâvûd, Buyû,-49). Fiyatlar arz-talep dengesine göre değişkenlik gösterdiğinden, bir malın piyasada artış 
göstermesi fiyatını düşürürken, azalması fiyatının yükselmesine sebep olmaktadır. Malın miktarı konusunda darlık 
ve bolluk veren Allah Teâlâ’dır. 
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türlü tedbirin alınması içtihat kapsamına girmektedir. Bu durum ekonomik sorunlara karşı 

İslam iktisadının sürekli olarak kendisini yenilemesine imkân vermektedir. 

İslam iktisadını teorik, pratik ve hüküm açısından kapitalist, sosyalist ve diğer beşeri iktisat 

teorilerinden ayıran temel özelliği onun vahiy-içtihat merkezli olması itikadi, ahlaki, manevi ve 

tasavvufi boyutlara sahip olmasıdır. (Nebhani, 2004: 54). İktisada dair nasların azlığı ve 

genel ilkeleri barındırması, iktisadi kalkınmayı sağlama ve ekonomik sorunları çözme 

konusunda akla ve maslahata büyük ölçüde yer açmaktadır. (Karadaği, 2010: I, 151). Hz. 

Peygamber’in maslahat kapsamına giren konularda “siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” 

(Müslim, Fedail, 141) buyurması bunu ifade etmektedir. Ekonomik kalkınma ve iktisadi 

sorunları çözme konusunda vahyin ilkelerine bağlı kalmak şartıyla iktisat biliminden 

yararlanma ve ekonomik planlama türünden tedbirleri alma maslahat kapsamında emredilmiş 

olmaktadır. 

1.2.2. İslam İktisadının Temel Gayesi ve Hedefleri  

İslam iktisadının ana gayesi yeryüzünü imar ederek dünya ve ahiret mutluluğunu 

sağlamaktır.4 İslam iktisadının hedefleri zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat düzeylerinde şöyle 

açıklanabilir:  

1. Zaruriyat düzeyinde bireylerin asgari yaşam imkânını temin etme, devletin asgari 

ekonomik yeterliliğini, ekonomik gücünü, kalkınma ve istikrarı gerçekleştirmek 

hedeflenmektedir. (Karadaği, 2010: II, 439-440; Tabakoğlu, 2005: 250; Zerka, Tsz.: 3; 

Nassar, 2010: 93-105). 

2. Haciyat düzeyinde bireyin, toplumun ve devletin iktisat alanında ihtiyaç duyduğu her türlü 

iktisadi faaliyeti karşılamak hedeflenmektedir. Daha ayrıntılı bir ifadeyle bireyin yeme, içme, 

giyinme ve barınma türünden temel ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik gücü geliştirmek, 

ekonomik üstünlüğü sağlanmak, ekonomik servetin dengeli dağılımı için gerekli olan dini, 

hukuki ve iktisadi tedbirleri alarak sosyal adaleti gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Öte 

yandan fakirlik/yoksulluk sorunuyla mücadele, ekonomik kalkınma için eğitim, sanayi, ziraat 

gibi temel alanları güçlendirme, iktisadi kaynakları en verimli biçimde işleterek üretim aracına 

dönüştürme, gelir düzeyini yükseltme ve gelecek nesiller için ekonomik güvence sağlamak 

da haciyat kapsamına girmektedir. (Karadaği, 2010: II, 441). 

3. Tahsiniyat düzeyinde fakirliğin tamamen ortadan kaldırmak; refah seviyesini yükselterek 

toplumun tamamına yaymak; ticaret, ziraat ve sanayi alanında kalkınmayı son sınırlara kadar 

ulaştırarak gelecek nesilleri iktisadi açıdan güvence altına almak üzere vakıf ve mali fon 

türünden iktisadi bir miras bırakmak hedeflenmektedir. (Karadaği, 2010: II, 442). 

                                                           
4   Bkz.”O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı” (Hud, 

11/61); “Rabbimiz! Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver, bizi ateşin azabından koru” (Bakara, 2/201). 
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Buna göre İslam iktisat sistemi vahiy ve içtihat merkezli olmak üzere ekonomik kalkınmayı, 

iktisadi üstünlüğü, üretimi, sosyal adaleti, mülkiyette hukukilik, sınırlılık ve paylaşım ilkelerini 

esas alarak refah seviyesini yükseltmeyi, ekonomik refahı topluma yaymayı ve fakirlik 

sorunuyla mücadele ederek onun zararlarını asgariye indirmeyi, onu işlevsel hale getirerek 

tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Kapitalist ekonomi düşüncesi ise artı değeri 

esas alarak, sermayenin tek kutupta toplanmasıyla ve gelir dağılımındaki dengesizliklerle 

sonuçlanmakta ve küresel bazda yoksulluğu derinleştirmektedir.  

1.2.3. İslam İktisadının Temel Özellikleri  

İslam iktisadını diğer iktisat teorilerinden ayırt eden temel özelliği vahiy-içtihat merkezli 

olmasının yanı sıra mülkiyette inanç, din, ahlak, tasavvuf ve hukuk bütünlüğünü esas alarak 

madde ve mana dengesini kurmasıdır. İslam iktisadı mülkiyetin özünde Allah Teâla’ya ait 

olması, özel mülkiyet, mülkiyette hukukilik, sınırlılık ve paylaşım, sosyal adalet, çalışma ve 

üretime teşvik gibi temel özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. 

1.2.3.1. Mülkiyetin Özünde Allah’a Ait Olması 

İslam iktisat düşüncesinin hareket noktası, mülkiyetin özü itibarıyla Allah Telaya mahsus 

olmasıdır. İnsanoğlu yeryüzünde Allah Tealâ’nın halifesi olup ona yüklenen emanetlerden biri 

de mülkiyettir. (Nassâr, 2010: 37). Zira ayette: “Yerlerin ve göklerin mülkiyeti Allah Teâla’ya 

mahsustur ve dönüşünüz onadır” (Nur, 24/42). Ayette “Dünya hayatında geçim kaynaklarını 

aralarında biz paylaştırdık ve bir kısmının diğer bir kısma iş gördürmesi için, onların bazılarını 

diğerlerinden derecelerle de üstün kıldık” (Zuhruf, 43-32) buyrulmuştur. Buna göre mülkiyetin 

asıl sahibi Allah Teâla olup, insanoğlu bir emanetçidir ve kendisine verilen mülkiyet 

emanetiyle imtihan edilmektedir. Mülkiyet üzerindeki tasarrufların emir, yasak ve izinler 

çerçevesinde dine, hukuka ve ahlaka uygun olması şart koşulmuştur. Bu kapsamda faiz, 

haksız kazanç, israf, malın zayi etme ve başkalarına zarar verme yasaklanmıştır. Öte yandan 

zekât, sadaka ve nafaka türünden mali yükümlülükler konulmuştur. (Karaman, 2012: 248; 

Yaman-Çalış, 2018: 353-354). 

Buna göre İslam iktisat düşüncesi Allah’a karşı sorumluluk esasına dayanmakta, iktisadi 

faaliyetlerin asıl mülk sahibinin emir, yasak ve izni kapsamında gerçekleşmesi 

hedeflenmektedir. Allah Teâlâ, kulları arasında sosyal adaleti gerçekleştirme ise görevini 

insanoğluna yüklemiştir. 

1.2.3.2. İktisat İnanç, İbadet ve Ahlak Bütünlüğü  

İslam iktisat düşüncesinde iktisadi faaliyetler sadece hukuk kurallarıyla değil aynı zamanda 

dinin inanç, amel (ibadet, muamelat, ukubat) ve ahlak boyutlarıyla iç içedir. (Nassar, 2010: 

38). Ayette “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. 

Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü 
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Allah, bozguncuları sevmez” (Kasas, 28/ 77) buyrulması iktisadi faaliyetin manevi alt yapısını 

oluşturmaktadır. Alışverişin helal, faizin haram, zekâtın vacip kılınması türünden diğer iktisadi 

ilkeler bu zemine dayanmaktadır. Hz. Peygamber’in “doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, 

nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir” (Tirmizî, Büyû, 4) ve “Bizi aldatan bizden değildir” 

(Müslim, İman, 164) türünden açıklamaları da aynı gerçeği ifade etmektedir.  

Mülkiyetin her şeyden önce Allah Teâlâ’ya mahsus olduğuna, O’nun iktisadi faaliyetlerle ilgili 

emir, yasak ve izinlerine iman İslam iktisat teorisinin inanç alt yapısını oluşturmaktadır. Öte 

yandan her iktisat sistemi kurucu bir düşünceye, felsefeye veya ideolojiye dayanır. İslam 

iktisadının felsefesi, kurucu düşüncesi ve tabir caizse iktisatta esas aldığı ahlak vahiy 

merkezlidir. Zekât, fıtır sadakası ve mali kefaretler İslam iktisat düşüncesinin ibadetlerle iç içe 

olduğunu göstermektedir. İktisadi muamelelerin dinin emredici hukuk kurallarına uygun 

olması şart koşulmuştur. Buna göre iktisat düşüncesi dinin hukuki boyutlarıyla birlikte varlık 

kazanmaktadır. Öte yandan mal varlığına karşı işlenen suçların cezaya çarptırılması İslam 

iktisat düşüncesinin ceza hukukuyla bağlantılı olduğunu göstermektedir. İslam iktisat sistemi 

ahlaka dayalı insani bir karakteristiğe sahiptir. Müslümanların zekât, öşür, fıtır sadakası ve 

vergiyle, gayrı müslimlerin haraç, cizye ve vergiyle sorumlu tutulması zekâtın müslümanların 

yanı sıra kitap ehlinden fakir olanlara verilmesi İslam iktisat anlayışının insani özelliklerinin bir 

tezahürüdür. (Karadaği, 2010: I, 157). 

Örneğin pazarlık üzerine pazarlık, stokçuluk ve aldatma yasaklanırken alışverişte hoşgörülü 

davranma ve kolaylaştırma talep edilmiştir. (Şirazî, 2003: II,104; İbn Rüşd, 2007: 570-574; 

Aydın, 2015: 89, 87-104) Bu durum dikkate alınınca İslam iktisat düşüncesinin salt hukuk 

kurallarından ibaret olmadığı dini, insani ve ahlaki değerlerle bir bütünlük içinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Tarihi süreçte bu bütünlük fütüvvet anlayışına dönüşmüş, ahilik ismiyle 

kurumsallaşarak ekonomiye yön vererek ekonomik üstünlüğü sağlamış, öte yandan İslam’ın 

ticaret ahlakıyla yayılmasını sağlamıştır. 

1.2.3.3. Mülkiyet Çeşitliliği ve Özel Mülkiyet 

İslam iktisadı mülkiyet çeşitliliğini esas almaktadır. Mülkiyet ferdi mülkiyet, kamu mülkiyeti, 

vakıf mülkiyeti ve devlet mülkiyeti gibi farklı kısımlara ayrılmaktadır. (Yaman-Çalış, 2018: 

355).  

Kapitalist iktisat teorisi mülkiyet konusunda mutlak bireyselliği, sermayeyi ve artı değeri esas 

almaktadır. Sosyalist iktisat düşüncesi ise toplumsal mülkiyeti ve emeği merkeze almaktadır. 

İslam iktisat düşüncesi ise özel mülkiyeti kabul etme bakımından sosyalist iktisat 

anlayışından ayrılmaktadır. Mülkiyette “hukukilik”, “sınırlılık” ve “paylaşım” ilkelerini esas 

alarak kapitalist sistemden ayrılmaktadır. Mülkiyetin oluşması için iktisadi değere sahip olan 

bir mal/menfaatin dine, hukuka ve hukuka uygun bir yolla elde edilmesi şarttır. Dini, hukuki ve 
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ahlaki kurallara aykırı yollarla mülkiyet oluşmaz. (Yaman-Çalış, 2018: 353, 360; Nebhani, 

2004: 77; Tarikî, 2009: 26-27). Bu açıdan İslam iktisat düşüncesinin her iki kutuptan 

uzaklaşarak orta yolu esas aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumu biraz daha açmak yerinde 

olacaktır. 

Kapitalizm mülkiyetin yegâne sahibinin birey olduğunu, onu dilediği şekilde kullanabileceğini, 

kaynakların sınırlı olduğunu ve insan ihtiyaçlarının ise sınırsızlığını iddia etmektedir. Daha 

çok kazanmak için seri ve sürekli üretimi esas almaktadır. Ürettiğini artı değere dönüştürmek 

için insanlığı tüketim çılgınlığına teşvik etmektedir. (Tarikî, 2009: 29). İnsanı ekonomik bir 

varlık olarak tanımlayan bu sistemin kutsalı ve temel amacı artı değer elde etmektir. Bu 

amacı elde etme uğruna dini, ahlaki ve hukuki sınırlar aşılabilmektedir. Sermayenin 

eksilmesini önleme düşüncesi toplumsal paylaşımı, mali yardımlaşma ve dayanışmayı 

zayıflatabilmekte, hatta bireyin kendi kendisini bile artı değer uğruna harcamasına yol 

açabilmektedir. (Çayıroğlu, 2014: 149-183, 151). Kapitalist sistemde infak, iyilik ve paylaşım 

sermayeyi arttırma aracına dönüşebilmekte insanlık promosyon, özendirme, reklam, artı 

puan, kupon, hediye çekiliş vb. araçlarla tüketime teşvik edilebilmektedir. Bu durum iyiliği 

ahlaki olmaktan uzaklaştırarak artı değer için araca dönüştürebilmektedir. Tüketimin artması 

artı değer kazanmayı kolaylaştırmaktadır. (Karadaği, 2010: 44, 224-226; Tarikî, 2009: 29). 

Kapitalist sistem, sermayenin marjinal elit bir kutupta toplanmasına yol açarken, dünya 

toplumunu “azınlık bir zengin” ve “çoğunluk bir fakir” şeklinde tabakalaşmaya 

sürüklemektedir. Bu durum tabakalar arasında emek-sermaye çatışmalarına, ekonomik 

krizlere ve işsizlik sorunlarına yol açabilmektedir. Dünya çapında kapitalist toplumlar ve bu 

toplumlar içinde de belirli kutuplar zenginleşirken, dünyanın büyük bir kısmını ise açlık, 

fakirlik ve yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Artı değerin kutsallaşması haksız kazanç 

yollarının meşru görülmesine yol açabilmekte bu durum faize, sömürüye, çok çalıştırarak az 

ücret vermeye, ücreti geciktirmeye, hukuka aykırı çalışma koşullarına, inşaat sektöründe 

malzemeden kısmaya, bireysel bazda aldatma ve rüşvet ahlakının yerleşmesine, kurları ve 

emtia fiyatlarını yükseltmek amacıyla ulusal/uluslararası alanda stokçuluğa yol 

açabilmektedir. (Karadaği, 2010: 44, 224-226).Öte yandan ilaç sektöründeki kapitalist 

tekelleşmenin, hastalıkla mücadelede alternatif etkili ilaçların piyasaya sürülmemesi için 

kurduğu baskı izahtan varestedir. 

İslam iktisadında ise özel mülkiyette tasarruf başkasına zarar vermeme şartına bağlanmış 

dini, hukuki, ahlaki kurallarla sınırlandırılmıştır. Hırsızlık, gasp ve itlaf türünden suçlara karşı 

tazmin, el kesme ve hapis gibi cezalarla mal varlığı korunmuştur. Mali ibadetler, kefaretler, 

miras ve diğer yükümlülüklere ek olarak vakıf, hibe, ariyet, karz-ı hasen gibi yollarla 

paylaşım, yardımlaşma ve sosyal adalet hedeflenmiştir. (Yaman-Çalış, 2018: 360-361). 
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Başta faiz olmak üzere haksız kazanç yollarının yasaklanması sömürüyü önlerken, mali 

ibadetler hukuki paylaşım yükümlülükleri kapsamında sosyal tabakalaşmayı engellemektedir.  

Sosyalist iktisat anlayışı, kapitalist iktisadın toplumu işçi-işveren, emek-sermaye, zengin-fakir 

şeklinde kutuplaştırmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Özel mülkiyeti inkâr ederek 

sermayeyi ve mülkiyeti topluma tahsis etmiştir. Emek ve mülkiyette ortaklığı ve mutlak eşitliği 

savunmuştur. Sermayenin sömürüsü karşısında emeği sermayeyle çatışmaya sürüklemiştir. 

Emek ve sermaye çatışması iktisadi, siyasi ve toplumsal alanda anarşi, yağmalama ve 

çapulculukla sonuçlanmıştır. (Nebhani,2004: 39;  Tarikî, 2009: 30). Sosyalist iktisat teorisine 

göre fakirlik, sömürü ve ekonomik kriz türünden iktisadi problemlerin temel kaynağı özel 

mülkiyettir. (Karadaği, 2010: 44, 224-226). Sosyalist iktisat anlayışı “devrim”, “komünizm” ve 

“barışçıl yaklaşım” iddialarıyla hâkimi olmaya çalışmıştır. Ancak ilk iki yaklaşım bir ütopya 

olmak öteye geçememiştir. Barışçıl yaklaşım ise Fransa, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde 

olduğu gibi kapitalizme giydirilmiş sosyalist bir kisve mahiyetindedir.(Karadaği, 2010: 44, 64). 

Sosyalist iktisat düşüncesi özel mülkiyeti inkâr ettiğinden insan fıtratına aykırıdır. Zira 

insanoğlunun fıtratında doğduğu günden itibaren sahiplenme ve mülkiyet edinme duygusu 

bulunmaktadır. Bu duygunun ortadan kaldırılması Özel mülkiyeti inkâr etmek insan fıtratını 

inkâr etmeye eşdeğerdir. Adeta insan fıtratını yok ederek yeni bir insan yaratma derecesinde 

imkânsızdır. (Yaman-Çalış, 2018: 361; Nebhani, 2004: 47-49). 

Aynı şekilde mutlak eşitlik düşüncesi de fıtrata aykırıdır. Zira eşyanın tabiatında mutlak eşitlik 

yerine parmak izlerine varıncaya kadar mutlak farklılık hakimdir. Batıda mutlak eşitlik 

düşüncesi fıtrat bozulmasına, kadının erkekleşmesine, erkeğin kadınlaşmasına, heterojen 

cinsiyet sapmalarına, neslin bozulmasına ek olarak iktisadi problemlere de kaynaklık etmiştir. 

(Köse, 2015: 30-35). Ekonomide mutlak eşitlik düşüncesi, toplumun temel taşlarından biri 

olan ekonominin fıtratına aykırıdır. Fıtrata aykırı iktisadi bir teori realiteden uzak olduğundan 

uygulama imkanına sahip değildir. İktisadi sorunları çözmekten ziyade sorunun temel 

kaynaklarından birine dönüşmektedir. Sovyet Rusya teknolojik ve askeri üstünlüğe rağmen 

çöküşten, etkili olduğu toplumları mahkûm ettiği fakirlikten ve geri kalmışlıktan 

kurtaramamıştır. Bu durum sosyalist/komünist iktisat anlayışının mensubu olduğu 

toplumlarda anarşi tecrübesini yaşatmıştır. (Karadaği, 2010: 44, 66). Kamu düzenini bozan 

anarşist teori ve pratiklerin özünde sosyalist ideolojiyle komünizmden beslenmesi rastlantı 

değildir. Öte yandan Doğu Avrupa, Doğru Almanya ve Çin’in geçmişte yaşadığı karanlık 

dönemler sosyalist iktisat tecrübesinin ideal bir ekonomi modelinden uzak olduğunu 

ispatlarken, bu durum sosyalist iktisat sisteminden vazgeçmeyle sonuçlanmıştır. (Nebhani, 

2004: 52). Öte yandan sermayede mutlak eşitliğin sağlanması, emek konusunda mutlak 

eşitliğin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa toplum yaşlı, engelli, çocuk ve hastaların 

yanı sıra aynı emek kabiliyetine sahip olmayan bireylerden oluşmaktadır. Bu durum emek 
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konusunda eşitliği adeta imkansız hale getirmekte, emek konusunda eşitliğin sağlanamaması 

sermayede mutlak eşitliğin sağlanmasını imkansız hale getirmektedir. Bu sebeple İslam 

iktisat düşüncesi mutlak eşitlik yerine sosyal adaleti esas almaktadır.  

Kapitalist ve sosyalist iktisat anlayışı bireyi mağdur etmektedir. Kapitalist iktisat üretim ve 

tüketim çılgınlığıyla arz talep dengesini bozmaktadır. Karaborsacılık, haksız kazanç, sömürü, 

faiz vb. yollarla marjinal bir eliti zenginleştirmektedir. Dünyanın geri kalan büyük bir kısmını 

fakirliğe mahkûm etmektedir. Sosyalist iktisat yaklaşımı ise özel mülkiyeti inkâr ederek 

insanın onurunu zedelemekte, bireyi üretim çarkına dönüştürmekte, fıtratla birlikte var olan 

temel hak ve özgülükleri haksız bir şekilde ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Kapitalist 

sistemde zengin elitin iktsadi zulmüyle sömürülen ve ezilen bireyler, sosyalist sistemde 

devlet eliyle özel mülkiyetten menedilerek kurum ve kuruluşların baskısı altında onurunu ve 

özgürlüğünü kaybetmektedir. (Tarikî, 2009: 33).  

İslam iktisat düşüncesinin özel mülkiyet, serbest piyasa, üretim ve paylaşım zorunluluğu 

açısından diğer iktisat düşünceleriyle örtüştüğü noktalar bulunmaktadır. Bu yönüyle sosyalist 

veya kapitalist iktisat düşüncelerinin topyekün inkar edilmesi, bu sistemlerin aynı zamanda 

İslam’la barışık yönlerinin inkar edilmesiyle sonuçlanacağından isabetli bir yaklaşım değildir. 

İslam iktisadı özel mülkiyette inanç, ahlak, ibadet, hukuk boyutlarıyla iç içedir ve mülkiyette 

vahiy/içtihat merkezli dini, hukuki ve ahlaki ilkelere uygunluk şarttır. Paylaşım sadece hukuki 

bir yükümlülük değil aynı zamanda ibadettir. Bu yönüyle diğer iktisadi düşüncelerden haklı 

bazı ortak noktalarda örtüşmekle birlikte kaynak, özellik, felsefe, hedef ve ekonomi 

sorunlarına çözüm yaklaşımı bakımından farklılaşmaktadır. 

1.2.3.4. Haksız Kazanç Yollarının Yasaklanması 

İslam iktisat düşüncesi malları haksız yollarla yemenin yasaklanması esasına 

dayanmaktadır. Allah Teâla “mallarınızı aranızda rızaya dayalı bir ticaret olması müstesna, 

batıl (haksız ve haram kazanç yollarıyla) yemeyin.” (Bakara, 2/188) buyurmuştur. Haksız 

kazanç yolları ayrıntılarıyla, temel ilkeleri ve kuralları bakımından sünnet tarafından beyan 

edilmiştir. İslam hukukçuları bu kuralları genel hükümler kapsamında ele alarak her bir 

iktisadi faaliyeti dini/hukuki hükümler ve meşruiyet açısından analiz etmiştir. İktisadi 

faaliyetlerin faiz, ikrah, ğarar ve cehalet türünden rızayı ortadan kaldıran, haksız kazanca yol 

açan ve tarafları anlaşmazlığa sürükleyen sebeplerden arındırılması emredilmiştir. (Bkz. İbn 

Rüşd, 2007: 536-573). Haksız kazanç yolları butlan, fesat ve haramlık gibi dünyevi/uhrevi 

yaptırımlara tabi tutulmuştur. İktisadi alanda tarafların hukuki işlem yapabilme ehliyetinin şart 

koşulması mal varlığı koruma altına almayı, iktisadi kaynakları zayi etmeyi önlenmektedir. 

(Bkz. Şirazi, 2003: 344-394; Karaman 2012: 93; Yaman-Çalış, 2018: 288-289, 337). 
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İslam iktisadı gelir dağılımında sosyal adaleti sağlamak üzere zekât emredilmiş, faiz 

yasaklanmıştır. Faiz zulüm aracı olarak değerlendirilmiş, faizli muamele hukuki açıdan 

geçersiz sayılarak uhrevi açıdan ağır yaptırımlara tabi tutulmuştur.5 Kapitalist iktisat düzeni 

ise faiz üzerine kurulmuştur. Bu sistem faizden geçinen bir elit oluşturmaktadır. Çalışmadan 

kazanma düşüncesi emeğin piyasadan çekilmesine sebep olurken, sermayenin toplum için 

faydalı sektörlerde yatırıma dönüşmesini engellemektedir. Bu durum istihdam alanını 

daraltarak işsizliğe yol açmaktadır. Öte yandan faizli krediler üretim maliyetini arttırmakta ve 

sunî fiyat artışına sebep olmaktadır. (Özsoy, 1995: 118) Faize dayalı iktisadi sistem fakirlik, 

yoksulluk ve tabakalar arasındaki uçurumu derinleştirmektedir. Buna bağlı olarak emek ve 

sermaye çatışmasına zemin hazırlamaktadır. Dünya genelindeki iktisadi krizler, yoksulluk ve 

açlık türünden ekonomik olumsuzluklar varlığını büyük oranda faiz sistemi üzerine kurulan 

kapitalizme borçludur. Ekonomik bakımdan zayıf devletler, faizli borçlanma yoluyla iktisadi 

özgürlüğünü kaybedebilmektedir. İslam iktisadı ticaret, ziraat, sanayi alanlarında çalışmayı, 

helal kazancı, kâr ve paylaşıma dayalı faizsiz bir ekonomi modelini esas almaktadır.  

1.2.3.5. Üretime ve Ekonomik Kalkınmaya Teşvik  

Ekonomiye yön veren naslar maslahat kapsamında çalışmayı, meşru yollarla kazanmayı, 

üretmeyi, ekonomik kalkınmayı, ekonomik kalkınma planları yapmayı ve bunun için gerekli 

bilimsel tedbirleri almayı teşvik etmektedir. Örneğin Hz. Yusuf’un (as) kıssası maslahat 

kapsamında ekonomik kalkınma planlamasına, bunun için gerekli bilimsel tedbirleri almaya 

ilham vermektedir. Ayette Hz. Yusuf’un “beni ülkenin hazinelerine tayin et, çünkü ben (onları) 

çok iyi korurum ve bu işi bilirim” dediği aktarılmaktadır. (Yusuf, 12/55). Bu kıssada ehliyet, 

ilmi çaba, gayret, koruma ve tedbir ilkeleri ön plana çıkmaktadır. Bir diğer ifadeyle ekonomik 

planlama düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Kralın rüyasına yaptığı yorum, ekonomiyle ilgili 

geleceğe dair her türlü verinin en ince ayrıntısına kadar bilimsel sürece dâhil edilmesini ifade 

etmektedir. Bir diğer ifadeyle Yusuf sûresinde aynı zamanda ekonomik tedbir/planlama 

kıssasına yer verilmekte, sûrenin sonunda ibret alınması emredilmektedir. (Karadaği, 2010: 

II, 429). Bu açıdan İslam iktisat siyaseti maslahat kapsamında bilimsel verilere dayalı kısa, 

orta ve uzun vadeli ekonomik planlamayı öngörmektedir. Ekonomik hedeflerin belirlenmesi, 

ekonomik kalkınma için dini/hukuki düzenlemeler, bilimsel verilere dayalı tedbirlerin alma ve 

ekonomi alanında sürekli daha iyi olana doğru yol alma, (Karadaği, 2010: II, 427-439), 

ekonomik kalkınma, bağımsızlık ve üstünlük için gerekli bilimsel tedbirleri almak bu 

kapsamda emredilmiştir. Ekonomik kalkınmanın istikrar, eğitim ve teknoloji alt yapısını 

oluşturmak da emredilmiş olmaktadır. Bunun yanında nafakanın farz kılınması, infakın 

emredilmesi, cumadan sonra dağılarak helal kazanç için çalışmanın emredilmesi, insana 

                                                           
5   “Faiz yiyenler, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların, ‘Alım satım 
da tıpkı faiz gibidir.’ demeleri yüzündendir.” (Bakara, 2/175).  
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çalıştığından başkasının bulunmadığının ve çalışmalarının karşılıksız kalmayacağının 

belirtilmesi genel anlamda çalışmaya, helal yollarla kazanmaya, üretmeye ve paylaşmaya 

yönlendirmektedir. (Bakara, 2/3, 2/233; Cuma, 62/10; Necm, 53/39-40). 

Hz. Peygamber (sav) Sa’d b. Muaz ile musafaha yaparken, onun ellerinin nasırlaştığını 

gördüğünde bunun sebebini sormuştur. Sa’d ise ailesinin geçimini sağlamak üzere kazma ve 

kürekle çapa yaptığını söyleyince, Hz. Peygamber’in onun iki elini öperek “Allah bu elleri 

sever”, başka rivayetlerde “bu iki el cehennemde yanmaz” buyurduğu aktarılmıştır. (Serahsî, 

1996: 245). Hz. Peygamber (sav) “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey 

yememiştir. Allah'ın peygamberi Davut da elinin emeğinden yerdi.” (Buhari, Büyu, 15) 

buyurmuştur. Bu tür deliller bir araya getirildiğinde İslam iktisadında ticaret, ziraat ve sanayi 

alanlarında kalkınmanın, çalışmanın ve üretimin derecesine göre farz-ı ayn, farzı kifaye, 

vacip ve mendup kısımlara ayrıldığı anlaşılmaktadır. İslam iktisadı çalışmayı, üretmeyi, 

ekonomik kalkınma ve refahı sağlayarak topluma yaymayı hedeflemektedir. 

 1.2.3.6. Sosyal Adalet 

İslam iktisadı sosyalizmden farklı olarak özel mülkiyeti kabul etmektedir. Kapitalizmden farklı 

olarak sermayenin belirli oranlarda dini, ahlaki ve hukuki açıdan paylaşılmasını 

emretmektedir. Zekât, adak, nafaka, kurban, mali kefaret ve miras gibi zorunlu iktisadi 

paylaşımlar; vakıf, hibe, ariyet ve karz-ı hasen gibi ahlaki/hukuki paylaşımlar bu türdendir. 

Tüm bunlar İslam iktisadının ihsan merkezli yaklaşımının somut dini, hukuki formlara 

bürünmüş halini ifade etmektedir. Bu önlemlerle sermayenin tek kutupta toplanmasını 

engellemekte, tabana yayılmasını sağlamakta ve tabakalar arasında sevgi, saygı, 

yardımlaşma köprüsü kurarak yakınlaşmayı sağlamaktadır. 

İslam düşüncesinde paylaşım dini, hukuki ve ahlaki bir sorumluluk olarak teşvik ve 

emredilmiştir. “Onların mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip de) 

mahrum olanlar için bir hak vardır.” (Zariyat, 51/19). “Allah'ın, fethedilen memleketler halkının 

mallarından Peygamberine verdikleri, zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet 

olmaması için, Allah’a, Peygamber’e, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara 

aittir.” (Haşr, 59/7). Burada paylaşımın illeti “malın zenginler arasında elden ele dolaşan bir 

servet olmaması” şeklinde ifade edilmiştir. (Ensarî, 1354:118). Günümüz dünyasında 42 

zenginin mal varlığı, insanlık servetinin yarısına denk gelmektedir. İslam iktisadı böyle bir 

dengesizliği bertaraf ederek yeryüzünde sosyal adaleti sağlamayı hedeflemektedir. (Emin, 

2018: 1). 

İslam iktisat düşüncesinde infak ve paylaşımı sağlamak için hukuki tedbirlerle yetinilmemiştir. 

Bunun yanında paylaşıma engel olan bireysel saplantılara karşı ahlaki, manevi ve psikolojik 

tedbirler alınmıştır. “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir 
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azabı müjdele.” (Tevbe, 9/34). “Şüphesiz sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve 

Allah’a (gönülden bağlılıkla) borç verenlere, (verdiklerinin karşılığı) kat kat ödenir ve onlar için 

ayrıca çok değerli bir mükâfat da vardır.” buyrulmuştur. (Hadid, 57/18). Buna göre mal 

paylaşım yoluyla eksiliyor görünse bile temizlenerek bereket yoluyla artmaktadır.   

İslam sosyal adaleti sağlamak üzere aldığı tedbirler konusunda Seyyid Kutup şunları 

aktarmaktadır: “Serveti yalnız zenginlerin elinde dolaşan bir meta olmaktan çıkararak zekât 

yoluyla fakirlere de dağıtmak emredilmiştir. Zekât gelirleri yetersiz kalınca devletin maslahata 

bağlı tedbirler alması, ek vergiler belirlemesi ve umuma ait kaynakların devletleştirilmesi 

mümkündür. Faiz, karaborsacılık, haksız kazanç, israf, zekâtı verilmeyen malı biriktirmek 

haram kılınmıştır. Ayrıca mali konularda hesap verme (bunu nerden getirdin kuralı) 

emredilmiştir.” (Kutup, 1991: 198-212). 

Yukarıda zikredilen özellikler çerçevesinde İslam iktisadının en temel hedeflerinden biri de 

fakirlik/yoksulluk sorununu ortadan kaldırmaktır. 

2. İslam İktisadının Fakirliğe Yaklaşımı 

Fakirlik, insanlık tarihi kadar eskiye uzanan sosyolojik, psikolojik, kültürel, dini, hukuki ve 

iktisadi boyutları bulunan bir olgudur. Tüm dinlerin ortak iktisadi hedeflerinden biri bu sorunu 

ortadan kaldırmaktır. Günümüzdeki iktisadi düzenlerin ortak amaçlarından biri de fakirlik 

sorununu ortadan kaldırmaktır. İslam iktisadı bu soruna karşı teorik ve pratik açıdan dini, 

hukuki, ahlaki ve manevi tedbirler almaktadır. Maslahat kapsamında ekonomik planlamayı 

emretmekle, bu sorunu hem önlemeyi hem de de gidermeyi hedeflemektedir. Önce fakirlik 

kavramını ele almak yerinde olacaktır. 

2.1. Fakirlik Kavramı ve Sınırları 

Fakirlik ihtiyaç duyulan şeylerden mahrum olma anlamına gelmektedir. İhtiyaç olmayan 

şeylerden mahrum olmak ise fakirlik ismini almaz. (Hayarî, 2014: 24). İslam iktisat 

düşüncesinde yoksulluk derecelerini ifade etmek üzere fakir ve miskin olmak üzere iki temel 

kavram kullanılmıştır. Bu iki kavram zekât konusunda farklı anlamlara gelmektedir. Zekâtın 

dışındaki alanlarda ise aynı anlamda kullanılmaktadır. (İbn Kudame, 2011: II, 285). 

Hanefi fakihlere göre fakir, nisap miktarı altında mala sahip olan; miskin ise hiçbir şeye sahip 

olmayan kimsedir. (İbn Hümam, 2003: II, 265-266). Malikî, Şafiî ve Hanbelîlere göre fakir, 

kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir mala 

olmadığı gibi çalışma imkânına da sahip olmayan kimsedir. Miskin ise malı ve çalışma 

imkânı bulunan ancak buna rağmen kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin 

zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan kimsedir. Ekonomik açıdan fakirlik miskinlikten daha 

aşağı bir dereceye tekabül etmektedir. (İbn Kudame, 2011: II, 688-689). Buna karşılık İmam 

Ebu Yusuf ile Malikîler’den İbn Kasım her iki kavramın aynı anlama geldiğini belirtmiştir. (İbn 
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Kudame, 2011: II, 688; Karadavi, s. 368). İbn Hazm bu konuda fakirlik, miskinlik, kifayet ve 

zenginlik olmak üzere dörtlü bir sınıflandırmaya gitmiştir. Fakir hiçbir şeye sahip olmayan, 

miskin nisap miktarı altında bir mala sahip olan, kifayet sahibi nisap sınırının hemen üzerinde 

olup da kimseye muhtaç olmayan, zengin ise nisabın üzerinde mal varlığına sahip olan 

kimsedir. Kifayet sahipleri ve zenginler fakirlerin ve yoksulların ihtiyaçlarını gidermekle 

mükelleftir. (İbn Hazm, 2010: IV, 272). 

Günümüz iktisat biliminde fakirlik “insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için temel 

ihtiyaçlarını karşılamada acze düşme durumu” olarak tanımlanmıştır. (Taş-Özcan, 2012: 

423).  Bu tanım yukarıdaki tanımlara yakındır. Fakirlik için mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, 

insani yoksulluk türünden çok sayıda kavram geliştirilmiştir. (Emin 2018: 2; Akçalı, 2006: 179; 

Taş-Özcan, 2012: 424). Mutlak yoksulluk bireyin hayatını sürdürmek için yalnızca temel 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir durumda olmasıdır. Yardım edilmediği takdirde ölüm tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. Göreli yoksulluk yardım almadan temel ihtiyaçları karşılamayla birlikte 

bireyin asgari toplumsal refah düzeyinin altında bulunmasıdır. Bu sebeple toplumsal 

faaliyetlere katılamamaktadır. İnsani yoksulluk ise temel ihtiyaçları karşılamakla birlikte 

sağlık, eğitim ve kültür gibi parametlerin ortalaması esas alındığında, bu ortalamanın altında 

kalmayı ifade etmektedir. (Emin, 2018: 2; Karadaği, 2010: 246). Günümüz iktisat biliminde 

fakirliklikle ilgili bu tasnifler klasik İslam İktisat düşüncesindeki fakirlik, miskinlik, kifayet ve 

zenginlik tasnifiyle esas alınan parametler bakımından bire bir örtüşmese bile benzerlik 

göstermektedir. 

2.1.2. Fakirlik Sınırı 

Fakirlik sınırı ekonomik şartlara bağlı olarak bir bölgeden diğerine değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu sebeple bütün zaman, mekân ve şartlar için ortak bir sınır tespit 

etmek zorlaşmaktadır. İktisat biliminde yoksulluk sınırını tespit etmek için ortalama insan 

ömrü, eğitim seviyesi, sağlık ve kişi başına düşen gayrı safi milli gelir gibi parametler esas 

alınmaktadır. (Ayaşlıoğlu, 2007: 17-18). İslam hukukçuları fakirlik sınırını tespit etmek üzere 

nisap ölçütünü kullanmışlardır. Nisap konusunda ortak bir sınır esas alınmakla birlikte, nisabı 

kuşatan ekonomik şartları dikkate alarak fakirlik sınırını tespit etmede ihtilafa düşmüşlerdir. 

Hanefîlere göre asli ihtiyaç ve borç düşüldükten sonra nisap miktarı mala sahip olanlar 

zengin, böyle bir nisaba sahip olmayanlar fakirdir. (İbn Abidin, 2000: II, 284). Fakirlik sınır için 

nisap esas alınırken, nisabı belirlemede asli ihtiyaç ve borç parametleri dikkate alınmıştır. Bu 

açıdan nisap üç kısma ayırılmaktadır. Birincisi asli ihtiyaç ve borç düşüldükten sonra zekâta 

konu olan maldan nisap miktarına sahip olmaktır. Böyle bir nisap zekatı vacip kılar ve zekât 

almaya engel olur. İkincisi asli ihtiyaç ve borç dışında zekata tabi olan malların dışında kalan, 

ancak kıymet bakımından nisap miktarını aşan bir mala (nisabı istiğnaya) sahip olmaktır. 
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Böyle bir durumda zekât vermek vacip olmadığı gibi zekât almak da caiz değildir. Ancak bu 

kimsenin mal varlığı asli ihtiyaç kapsamındaysa zekât alması caizdir. Üçüncüsü günlük 

asgari geçim için temel gıda malzemelerine sahip olma, buna sahip olmadığı halde çalışıp 

kazanabilecek durumda olma veya elli dirheme sahip olmaktır. Bu durumda kişinin dilenmesi 

ve mali yardım talebinde bulunması haramdır. (İbn Hümam, 2003: II, 266). Buna göre fakirlik 

sınırını belirlemede sadece nisabın değil, nisabı kuşatan borç ve asli ihtiyaç parametlerini de 

dikkate almak gerekmektedir. Nitekim nisap miktarına sahip olduğu halde vatanından uzak 

veya yolcu olduğundan malından istifade edemeyen kimseler nisap miktarı mala sahip 

olmasına rağmen, fakir ismini alamasa bile zekât alabilmektedir. Dolayısıyla fakirlik sınırı 

konusunda nisabı kuşatan harici durumların dikkate alınması isabetlidir.  

Şafiilere göre fakirlik sınırı “kifayet” yani kişinin kendisinin ve ailesinin yaşaması için yeterli 

olan meblağdır. Asli ihtiyaçlarını karşılamada başkasına ihtiyaç duymayanlar, nisap miktarına 

sahip olmasa bile fakir değildir. (Nevevi, Tsz.: VI: 190). İmam Malik asli ihtiyaçların içtihadi 

olduğunu belirtmiştir. (İbn Rüşd, 2007: 254; Karadavi: 2011: 375). Karaman ve Karadavi asli 

ihtiyaç kapsamının içtihada bağlı olduğunu zamana ve bölgelere göre yeniden takdir edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. (Karaman, 2012: 377; Kardavi, 2011:115). Karadaği ise eğitim, sağlık, 

kültür ve gayrı safi milli gelir gibi parametlerin insani yoksulluk sınırında belirleyici 

olabileceğini kabul etmektedir. Ona göre insani/göreceli yoksulluk kavramı İslam iktisadında 

da bulunmaktadır. İslam bu ölçütleri asli ihtiyaç ve borç faktörüyle ifade etmiştir. (Karadaği, 

2010: 234). Günümüz açısından sağlık ve eğitim giderleri, bir yıllık geçim imkânı ve araç 

sahibi olmayı bu kapsama alanlar da olmuştur. (Balta, 2016: 235). 

Fakirlik sınırının belirlenmesinde “ev, ev eşyası, bir yıllık nafaka, sağlık, eğitim giderleri ve 

normal bir araç” temel ihtiyaçlardan kabul edilebilir. Ancak İslam iktisadı açısından havaic-i 

asliyeyi tespit etmede kapitalist anlayışın parametlerini olduğu gibi esas almak problemlidir. 

Çünkü kapitalist iktisat sisteminde zorunlu olmayan ihtiyaçlar görenek ve alışkanlık yoluyla 

zorunlu ihtiyaç sayılmaktadır. Bu durum yoksulluk sınırını tartışmalı hale getirmektedir. 

Hanefî hukukçular fakirlik sınırını belirlemede “asli ihtiyaç” ve “borç” durumunu dikkate alarak 

fakirlik sınırını nisbeten üst düzeye çekmişlerdir. Nitekim Malikî hukukçular ve kavli kadimde 

İmam Şafiî borcun zekâta engel olduğu görüşündedir. Ancak İmam Şafii kavli cedidinde 

borcun zekâta engel olmadığını belirtmiştir. Çünkü zekât ibadettir. Bir taraftan nisap miktarı 

mal varsa,  diğer taraftan borç varsa Allah hakkı ile kul hakkı tearuz eder. Allah hakkı ise kul 

hakkından önceliklidir. Dolayısıyla borca rağmen zekât vacip olur. (Karadavi, 2011:118). Şafiî 

ve Hanbelî hukukçular fakirlikte “kifayet” (asgari düzeyde başkasına muhtaç yapmayan 

ekonomik yeterlilik) sınırını esas almaktadır. İmam Şafiî borcun zekata engel olmadığını 

belirterek yoksulluk sınırını aşağıya çekmiştir. Malikîler ise bu sınırın içtihadi olduğu 

görüşündedir. Fakirlik sınırı konusunda asli ihtiyaçların ve borcun dışında nisap miktarını 
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esas almanın isabetli olduğunu düşünmekteyiz. Zorunlu olmayan ihtiyaçların asli ihtiyaç 

kapsamına girmesi halinde yoksulluk sınırı oldukça yükselecektir. Sözgelimi klasik literatürde 

asli ihtiyaç olarak bineğin günümüzdeki karşılığı olarak hangi model araç esas alınacak, ev 

eşyalarının çokluğu kalitesi, markası vb. hususlarda nasıl bir standart ölçüt olacak, modern 

hayatın teknolojik dayatmalarının tamamı asli ihtiyaç kapsamında değerlendirilecek midir? Bu 

durumda fakirlik sınırı neye göre belirlenecek, toplumda zekât ve mali ibadetlerle sorumluluk 

oranı nasıl belirlenecektir? Fakirlerin, yoksulların ve küreselleşen dünyada açlıktan vefat 

edenlerin ihtiyaçları nasıl giderilecektir? Sözgelimi lüks bir ev, çok yüksek model bir araç, 

yüksek model telefonlar ve tüm teknolojik aletler zorunlu ihtiyaç olarak değerlendirilecek 

midir? Bu durumda çok yüksek model bir araç satın almak için borca girenlerin borçlu 

olduğunu ileri sürerek zekât, sadaka ve diğer mali mükellefiyetlerden muaf olduğu ve zekat 

alabileceği iddia edilecek midir? 

Bu sebeple İslam toplumunun kendi asli ihtiyaç parametlerini oluşturarak fakirlik sınırını buna 

göre belirlemesi gerekir. Asli ihtiyaçların içtihadi olduğunu, kamu otoritesi ve devlet kararıyla 

İslam hukuk prensiplerine bağlı ortalama bir asli ihtiyaç sınırı belirleme halinde ihtilafın 

ortadan kalkacağını düşünmekteyiz. Böyle bir tedbir alınıncaya kadar, sosyal adaletin 

sağlanması için bu konuda asgari ihtiyaçlar dışında, kifayeti yani asgari yeterlilik düzeyini ve 

zekât verecek kadar asgari düzeyde malının bulunmasını esas almak isabetlidir. Zira ayet, 

hadis ve içtihatlar mümkün olduğu kadar mali ibadetleri sağlamaya ve mükellefi infak 

konusunda sorumluluk altına almaya çalışmaktadır. Nitekim Hanefi hukukçuların fakirliği 

zenginlikten ayıran ölçütlerinden biri asli ihtiyaç dışında zekâta konu olan nisap miktarı mala 

sahip olmaktır. Zekâta tabi bir mal bulunmazsa, asli ihtiyaç dışında iki yüz dirhemden fazla 

bir malı olan kimse fakir sayılmamaktadır. (Karadavi; 2010: s.374; İbn Abidin: 2000: II, 86-88; 

Kâsanî, 1998: II, 48). Bu nedenle borcun, normal ihtiyaçların dışında nisap ölçütünü esas 

almak daha isabetli görünmektedir. 

Zorunlu olmayan ihtiyaçların zorunlu hale getirilmesi, kazancın/gelirin giderleri 

karşılamamasına sebep olmuştur. Bu durum faiz, kumar ve piyango türünden haksız kazanç 

yollarına tevessül etmeye yol açabilmektedir. Zorunlu olmayan ihtiyaçların zorunlu hale 

getirilmesi İslam iktisadının iktisat, kanaat ve helal kazanç ilkeleriyle çatışmakta, kapitalist 

elitin ve faiz lobilerinin sermayelerini arttırmaya zemin hazırlamaktadır. Bu sebeple ihtiyaç 

sınırı konusunda kapitalist iktisat parametlerini esas alarak İslam iktisadı açısından fakirlik 

sınırını belirlemenin isabetli olmadığını düşünmekteyiz.6 Çünkü esas alınan parametler İslam 

                                                           
6 2018 yılı verilerinde yoksulluk sınırı 6.355 tl olarak belirlenmiştir. Bu konuda esas alınan parametrelerin İslam 
iktisadının zorunlu ihtiyaç kabul ettiği veya zorunlu kabul etmediği tartışmalı bir husus olmakla birlikte ayrı bir 
çalışmanın konusudur. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır: Bu tür parametlerin gerçeği ve zorunlu ihtiyaç sınırını 
ne derece doğru ortaya koyduğunu tekrar gözden geçirmek gerekiyor ki, bu tür istatiski sonuçların olumsuz bir 
tablonun çizilmesine sebep olduğu ve siyasi propaganda amacıyla malzeme olarak kullanıldığı dikkat 
çekmektedir. Bkz. http://tuik.gov.tr/Start.do, Erişim Tarihi: 31.01.2019. 

http://tuik.gov.tr/Start.do
http://tuik.gov.tr/Start.do
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iktisadı ile kapitalist iktisat arasında farklılaşmakta, kapitalist düşünce zorunlu olmayan birçok 

ihtiyacı asli ihtiyaçlardan saymaktadır. Bundan hareketle yoksulluk sınırının içtihadi olduğu ve 

bu konuda asgari düzeydeki zorunlu klasik ihtiyaç sınırını esas almanın daha isabetli olduğu 

anlaşılmaktadır. (Hamdan A. ve Anber M., 2009: 320).  

2.2. Fakirlik Sorunu, Sebepleri ve Sonuçları  

2.2.1. Fakirlik Sorunu 

Maddi imkânlar artmasına rağmen dünyanın ortak sorunlarından biri fakirlik, yoksulluk ve 

açlıktan ölümdür. Fakirlik sorunuyla ilgili bölgesel ve küresel çapta her yıl çeşitli araştırmalar 

yapılmakta ve istatistik raporları hazırlanmaktadır. Bu konudaki bazı araştırma sonuçları 

şöyledir: 

2009 tarihinde yapılan bir araştırmada: Dünya nüfusunun % 46’sı, Dünya Bankası tarafından 

tespit edilen günlük 2 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 1.200.000.000 

insan günlük 1 dolar olan açlık sınırının altında yaşamaktadır. Her gün 50.000 insanın 

yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı ölmektedir. Bunların 34.000’i 5 yaşın altında 

çocuklardan oluşmaktadır. (Taş-Özcan, 2012:423; Kabaş, 2009: 187). 

2018 Ekim İHH yoksulluk araştırma raporunun tespitine göre: Dünyadaki en zengin 42 kişinin 

mal varlığı 3,6 milyar insanın mal varlığına, yani dünya nüfusunun %50’sine tekabül 

etmektedir. En zengin 10 ülkenin geliri ise en fakir 10 ülkenin gelirinden 77 kat fazladır. 

(Emin, 2018:1). 

2019 UNICEF raporunun yaptığı tespite göre: Yemen'de 400.000'den fazla çocuğa beslenme 

yetersizliği teşhisi konulmuştur. Bu çocukların acil hayati yardıma muhtaç oldukları 

belirtilmiştir. 7 milyon çocuk her gece yatağa aç gitmektedir. 2 milyondan fazla çocuk okula 

gidememektedir. 5 yaş altında 66.000 çocuk önlenebilir hastalıklardan dolayı vefat etmiştir. 

(https://www.unicefturk.org/yazi/GeertCappelaere, Erişim Tarihi: 31.01.2019).  

Arz edilen istatistik verileri fakirliğin küresel bir sorun olduğunu göstermektedir. Buna karşılık 

sermayenin aslan payı her toplum içinde belirli kutuplarda toplanmıştır. Küresel çapta ise 

dünyanın belirli bölgelerinde, belirli ülkelerinde ve bu ülkeler içinde belirli kutuplarda 

toplanmaktadır. İnsanlık bu durumu önemli ölçüde kapitalist sömürüye borçludur. İslam iktisat 

düşüncesi ise helal kazancın yanında dini, hukuki ve ahlaki boyutlarıyla paylaşımı esas 

alarak bu kutuplaşmaya engel olmayı hedeflemektedir.   

2.2.2. Fakirliğin Temel Sebepleri 

Fakirlik olgusu sosyolojik açıdan tek sebeple açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir 

sorundur. Tasavvufî yaklaşımın zühd kapsamında fakirliği kutsadığı ileri sürülmüştür. 

(Karadavi, 1985: 7). Ancak tasavvufta yüceltilen fakirlik olgusu, bireyin Allah’a karşı kendi 
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fakirliğini idrak etmesidir. Tasavvuf düşüncesinde lütuf ve zenginliğin yanı sıra kahır ve 

fakirliğin de hoş görüldüğü bir gerçektir. Ancak bu hoşgörü lütuf/zenginliğin şükür yoluyla, 

kahır/fakirliğin sabır/tevekkül yoluyla karşılanmasını ifade etmektedir. Şükür ve sabır ise 

dünyada mutluluk ahirette cennetle sonuçlanmaktadır. Bu açıdan her iki durum sonuç 

itibarıyla hoş görülmüştür. Böylece zenginlik karşısında insanın şımararak yoldan çıkması, 

fakirlik karşısında isyan ederek dinden çıkması önlenmektedir. Her iki durum manevi/uhrevi 

açıdan fırsata dönüştürülmektedir. Bu açıdan zannedildiği gibi tasavvuf düşüncesinin bireyi, 

toplumu veya devleti maddi anlamda fakirliğe teşvik etmesinin söz konusu olmadığını 

düşünmekteyiz.  Zira tasavvuf düşüncesi kendisini İslam’ın ihsan boyutu olarak, sevgi temelli 

sosyal dayanışma, yardımlaşma ve paylaşım olarak arz etmektedir. Nitekim tasavvuf 

merkezli fütüvvet anlayışının tarihi süreçte ahilik teşkilatı olarak kurumsallaştığı 

görülmektedir. Tasavvuf düşüncesi bu anlayışla asırlar boyunca ahlaki, manevi, hukuki 

açıdan İslam iktisadını yönlendirmiş, İslam iktisadını muasırı olan ekonomi sistemlerine üstün 

kılmıştır. (Bkz. Aydın, 2015:1). Tasavvuftaki terk anlayışı dünyanın kesben değil kalben terk 

edilmesini ifade etmektedir. Bu durum dikkate alınınca Karadavi tarafından ileri sürülen 

iddianın ancak batıl bir tasavvuf anlayışı için geçerli olduğu anlaşılmaktadır. 

Cebriye düşüncesinde fakirlik, geleceğe dönük çözümsüz bir sorundur, kaynağı ise tamamen 

alın yazısıdır. (Karadavi, 1985: 8). Oysa kitap, sünnet ve içtihat kapsamında fakirliği 

gidermek üzere alınan tedbirler bu düşüncenin asılsızlığını ortaya koymaktadır. (Bkz. Necm, 

53/59). 

İbn Hazm Hz. Ali’den şu rivayeti aktarmaktadır: Allah Teala fakirlerin ihtiyacını gidermek için 

zenginlere zekâtı farz kılmıştır. Fakirlerin açlık çekmesi, elbisesiz kalması ve maddi zorluklar 

yaşaması zenginlerin onlara hak ettikleri malı vermemesinden kaynaklanır. Allah Teâla 

bundan dolayı zenginleri ahirette hesaba çekerek ve azaba çarptıracaktır.” Kamu otoritesi, 

zekâtın yeterli değilse zenginleri ek vergiler yoluyla fakirlere yardım etmeye zorlar. Çünkü 

malda zekât dışında da bir hak vardır. Zekât yeterli gelmiyorsa zenginler fakirlerin 

yeme/içme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu görev yerine 

getirilmezse fakirlerin hesabı zenginlerin tamamından sorulacaktır. Zenginler sadece zekât 

vermekle kendilerini kurtaramazlar. Öyle ki, bir mahallede birileri açlıktan ölecek olursa, o 

mahalle onun manen katili sayılır ve diyetini ödemekle yükümlü olur. (İbn Hazm, 2010: 283; 

Kutup, 1991:197). Ayette zekât dışında “Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşunuza, uzak komşunuza, yolda kalanlara, elinizin altındakilere iyilik yapmanızı emretti” 

buyrulmuştur. (Nisa, 4/36). Cehennemdekiler “biz namaz kılanlardan ve yoksulları 

doyuranlardan değildik” (Müddesir, 74/44) demektedir. Buna göre zekât yeterli değilse, 

yoksulluğu gidermek zenginlerin ikinci sorumluluğu haline gelmektedir. 
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Kapitalist sistemde zenginlik bilgelikle, zekâyla ve bilek gücüyle kazanılır. Fakirliğin 

sorumlusu fakirin bizzat kendisidir. Bu düşünce de paylaşıma kapalı olan, bireysellik, sömürü 

ve faiz gibi ilkeler üzerine kurulan kapitalizm, fakirliğin kaynağı değil zenginlerin zenginlik 

kaynağıdır. (Karadavi, 1985: 10-11).  Kur’an’da kapitalist yaklaşımın bu düşüncesi Karun 

modelinde açıklanmıştır: “Ben bu serveti kendi bilgimle (bileğimin gücüyle) kazandım” 

(Kasas, 28/78). Bilahare Karunun çöküş süreci aktarılmıştır. 

Dünya genelinde servetin belirli kutuplarda toplanmasını buna bağlı olarak fakirliği, toplumsal 

tabakalaşmayı, tabakalar arasındaki mesafenin derinleşmesini veya marketler zincirinin 

küçük esnafı bitirme noktasına getirmesini kapitalizmle açıklamak abartı değildir. Çünkü 

mülkiyette mutlak ferdiyetçilik, sürekli biriktirme, paylaşmama, faiz araçlarına teşvik, faiz 

yoluyla haksız kazanç, aşırı üretimle kaynakların azalması, aşırı tüketime ve israfa teşvik 

insanlığı fakirleştirmektedir. Buna karşılık zekât, sadaka, kurban türünden ibadetlerin ihmal 

edilmesi İbn Hazm’ın yukarıdaki görüşünü, fakirliğin bir kaynağı olarak kapitalizm açısından, 

daha anlamlı hale getirmektedir. Ancak sosyal bilimlerde sorunları tek sebeple açıklamak 

isabetli değildir. Fakirliğin sebebini sadece zenginlere bağlamak, İslam iktisat düşüncesiyle 

izah edilemez. Bu sorunun tembellik, sömürü, savaş, iç istikrarsızlık, teknolojik alt yapı 

yetersizliği, sürekli tüketim, ekonomi alanında idari ve siyasi tedbirsizlik gibi farklı sebepleri 

de bulunmaktadır. 

Genel olarak fakirliğin işsizlik, tembellik, hazırcılık, tüketim ahlakı, iş beğenmeme, dengesiz 

borçlanma, üretim yetersizliği, servetin bireyler ve bölgeler arasında adil bir şekilde 

paylaşılamaması, yüksek faiz, rant ekonomisi, doğal afetler, savaşlar, enflasyon, ekonomik 

tekelleşme, gelirlerin kapitalizm krallığına akması, kaynakların gasp edilmesi, ulusal ve 

uluslar arası sömürü, gasp, ekonomik yaptırımlara karşı siyasi, idari ve iktisadi açıdan 

tedbirsizlik, istikrarsızlık ve düzenin bozulması türünden farklı nedenler bulunmaktadır. (Tireli, 

2009: 31; Emin, 2018: 5; Yoanda, 2013:134-140). En önemli sebeplerden biri kapitalizmle 

birlikte sermayenin tek elde toplanması ve paylaşıma konu olmaktan çıkmasıdır. Bir diğer 

sebebi teknoloji alanında makineleşmeye bağlı olarak artan işsizlik sorunudur. Teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak bir taraftan üretim artarken, diğer taraftan işsizlik sebebiyle alım 

gücü azalmaktadır. (Michel Chossudovsky, 2012: 309-310). 

Fakirliğin sebepleri “zihniyet merkezli sebepler”, “iç sebepler” ve “dış sebepler” olmak üzere 

üç başlık altında toplanabilir. Tembellik, çalışmama, cehalet, üretim yerine tüketim ahlakı, 

mesleklerin küçümsenmesi zihniyet merkezli bireysel sebeplerdir. Savaşlar, ihtilaller, sömürü, 

doğal afetler, siyasi/idari yönetimin bozulması, zulüm, iktisadi kaynakları kendi maslahatı için 

değerlendiren kraliyetler, ekonomik kalkınma planlarının yokluğu, siyasi ve idari istikrarsızlık 

fakirliğin iç/dış sebeplerindendir. (Karadaği, 2010: 265-266). 
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2.2.3. Fakirliğin Temel Sonuçları 

Fakirlik çok farklı boyutları bulunan başlı başına bir sorun olduğu kadar birey, toplum, devlet 

ve dünya bazında sorun üretebilmektedir. İnanç, düşünce ve ahlak bazında sorunlara yol 

açmaktadır. Ekonomik kalkınmayı geciktirmekte, ekonomiyi zayıflatmakta, ekonomik 

bağımsızlığı kaybetmekle sonuçlanabilmektedir. Bir taraftan kamu düzeninin bozulmaya yol 

açarken, öte yandan bu düzeni korumak üzere kamu otoritesinin siyasi baskısına zemin 

hazırlamaktadır. Ayrınca fakirlik beyin göçüne, bilimsel-kültürel gerilemeye, suç oranlarının 

artmasına, ailelerin dağılmasına, sağlık alanındaki fakirlik merkezli sorunlar ölüm oranlarının 

artmasına ve ortalama insan ömrünün kısalmasına yol açabilmektedir. (Karadavi, 1985: 13-

18; Karadaği, 2010: I, 252-264). Bu çerçevede fakirliğin doğurduğu sonuçlar üç madde 

halinde özetlenebilir:  

1. İnanç, düşünce ve ahlak bazında sorunlar: Sabır, kanaat ve iktisat yoksa fakirlik isyana, 

inancın zayıflamasına, sosyalist akımların güçlenmesine, borç sebebiyle yalancılığa ve 

haksız kazanç yollarına zemin hazırlayabilir. (Karadaği, 2010: I, 252; Nevaric, 2011:35). Hz. 

Peygamber “Allah’ın küfürden ve fakirlikten sana sığınırım” (Tirmizi, Daâvat, 121), Hz. 

Peygamber fakirlikten ve küfürden Allah’a sığınarak, “Allah’ım günahtan ve borçtan sana 

sığınırım” şeklinde dua etmiştir. Bunun sebebini soran sahabiye “kişi borçlandığında yalan 

söyler ve verdiği sözde durmaz” (Buhari, Salat, 56) buyurmuştur. Bu durum yoksulluğun 

sebep olabileceği ahlaki problemleri ifade etmektedir. Buna karşı maddi/manevi tedbirleri 

almanın gerekliliğine dikkat çekmektedir.  Bu sorun karşısından itikadi, ahlaki tedbirlerin 

alınmaması, örneğin sabır yokluğu fakirliği isyana dönüştürürken ahlaki yozlaşmaya sebep 

olabilmektedir.  

Buna ilave olarak inanç, ahlak ve şükür değerlerinin zayıflaması zenginliği de şımarıklığa ve 

isyana dönüştürebilmektedir. Ayette “hayır, andolsun ki insan kendini müstağni (ihtiyaçsız, 

yeterli) görünce haddi aşar” buyrulmuştur. (Alak, 96/6-7). Şükrün eksikliği oranında zenginlik 

şımarıklığa, isyana ve ahlaki bozukluğa dönüşmektedir. Bu açıdan İslam İktisat düşüncesi 

ahlaki/manevi açıdan “sabır” ve “şükür” ilkelerine dayanmaktadır. Sabır fakirlik musibetini 

hafifletirken, şükür zenginlik nimetini arttırmaktadır. Böylece her iki durum manevi açıdan 

fırsata dönüşmektedir. (Karadaği, I, 2010: 253-254). 

2. Devlet bütçesinin fakirliği ortadan kaldırmak için seferber edilmesi, kalkınma alanlarına 

yatırımın azalmasına sebep olmaktadır. Devlet bütçesinin zayıflaması eğitim, araştırma ve 

sağlık alanına yapılan yatırımların azalmasına yol açmaktadır. Bu durum kalkınmayı 

geciktirmektedir. Sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerden dolayı ortalama insan ömrü 

kısalmaktadır. Fakirlikten dolayı dış borçlanmaya gidilmektedir. Bu durum siyasi ve iktisadi 

bağımsızlığın kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır. (Karadaği, 2010: I, 254-256). 
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3. Fakirlik anarşinin daha kolay bir şekilde yerleşmesine yol açar. Çünkü fakir insanın 

kaybedeceği bir şey yoktur. Fakirlik, zengin toplumlarda yaşama vaadiyle misyonerlik 

faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Din değiştirme konusunda istismar edilmektedir. Hz. 

Peygamber: ”Kişinin mümin sabahlayacağı kâfir olarak geceleyeceği veya kâfir olarak 

geceleyip mümin olarak sabahlayacağı ve “dinini dünya karşılığında satacağı” karanlık 

bulutlara benzeyen fitneler çökmeden önce salih amellerde acele edin” (Müslim, İman, 51) 

buyurması, bu tehlikeye dikkat çekmektedir. Aynı tehlike zenginlik için de söz konusudur. 

Çünkü kapitalizmin artı değer elde etme uğruna inanç, din ve ahlak gibi temel değerlerden 

taviz verdiği açıktır. Öte yandan fakirliğin gasp, hırsızlık, haksız kazanç, mafya ve kötü 

yollara düşme türünden konularda istismar edildiği, sosyal tabakalaşmaya, tabakalar arası 

çatışmaya, yağmalama ve anarşiye yol açtığı da görülmektedir.   

3. İslam İktisadının Fakirlik Sorununa Yönelik Tedbirleri 

3.1.  İslam İktisadının Fakirlik Sorununa Yaklaşımı 

İslam’ın yaklaşımında zenginlik şükür, paylaşım, dünya ve ahireti imar etmek için bir nimet 

aynı zamanda bir imtihandır. Fakirlik ise sabredilmesi, isyan edilmemesi ve aşılması birey, 

toplum ve devlet bazında maddi/manevi her türlü tedbirin alınmasını gerektiren bir imtihandır. 

(Bkz. Karadavi, 1985:13; Nevaric, 2011:35). Çünkü zenginlik ayette nimet kapsamında 

zikredilmiştir: “Rabbin seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi?” buyrulmuştur. (Duhâ, 93/8). 

Bir diğer ayette “Andolsun ki sizi açlık, korku, mallarınızdan ve canlarınızdan eksiltmek 

türünden şeylerle sınayacağız, sabredenleri müjdele” buyrulurmuştur. (Bakara, 2/155). Hz. 

Peygamber “İyi bir mal, salih bir insanın elinde ne güzel bir imkândır” buyurmuştur. (İbn 

Hıbban, 1993: VI, 8). Bu açıdan İslam iktisadı zenginliği fakirliğe karşı paylaşım aracına 

dönüştürmektedir.  

İslam iktisadı fakirliğe temel yaklaşımı ticaret, ziraat ve sanayi kapsamında çalışma, bu 

yetersiz kalınca zekât başta olmak üzere paylaşım, bu da yetersiz kalınca devlet desteğiyle 

fakirlerin güvence altına alma şeklinde özetlenebilir. (Kutup, 1991:195). 

Kapitalizm fakirlikten kurtulmanın çaresini yalnızca çalışmada aramaktadır. Bu sistem ahlaki 

açıdan kibir, şımarıklık ve merhametsizlik türünden vasıflarla zayıfı ezme/sömürme üzerine 

kurulmuştur. (Karadaği, 2010: I, 162). Bu durum ilerleyen zaman diliminde sosyalist anarşiye 

yol açmıştır. Kapitalist sistem bu tehlikeye karşı kendisini güvence altına almak için sosyal 

yardımlaşma, sosyal güvence türünden tedbirleri almak zorunda kalmıştır. (Karadavi, 1985: 

10-11). 

Kapitalizme tepki olarak ortaya çıkan sosyalist akımlar mutlak eşitlik, özel mülkiyeti inkâr 

türünden insan fıtratına aykırı bir ideolojiye sahiptir. Fakirleri zenginlerin mallarını 

yağmalamaya, anarşiye ve kamu düzenini bozmaya davet etmektedir. İktisadi sorunlara bir 
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çözüm bulamadığı gibi mensubu olduğu toplumların iktisadi çöküşüyle sonuçlanmıştır. 

(Kardavi: 1985: 11-12).  

Kapitalist sistem bireyin menfaatini topluma öncelemektedir. Sosyalist sistem ise toplumun 

menfaatini bireyin menfaatine öncelemektedir. Biri toplumu bireye harcamakta diğeri ise 

bireyi topluma harcamaktadır. Sosyalizmden doğan komünizm ise sosyalizmi daha ileri bir 

boyuta taşıyarak insanlık onurunu ve insani değerleri ayakaltına almıştır. İsmi geçen 

sistemler fakirlik sorununa çözmek yerine, bu sorunun kaynaklarından birine dönüşmüştür. 

Kapitalist sistem zenginliğin belirli kutuplarda toplanmasına, elli civarında zenginin dünyanın 

yarısı kadar servet elde etmesine, dünyanın kalan kısmının sömürülmesine, yoksulluk, 

sefaletle birlikte açlıktan ölümlere yol açmaktadır. Buna tepki olarak doğan sosyalist 

sistemler insan fıtratına aykırı olarak toplumları anarşiye sürükleyerek felakete yol 

açmaktadır. Bu sebeple iktisadi sorunlara kapitalist veya sosyalist iktisadi yaklaşımla çözüm 

üretmek küresel çapta imkânsız hale gelmektedir. (Hamdan ve Anber, 2009: 352-354). 

3.2. İslam İktisadının Fakirlik Sorununa Yönelik Çözüm Tedbirleri 

İslam iktisadının temel hedeflerinden biri bireysel, ulusal ve uluslararası düzeyde fakirliği 

sorun olmaktan çıkarmak, zamanla bu sorunu bertaraf etmektir. İslam iktisadı fakirlik 

sorununu bir sitem bütünlüğü içinde ele almaktadır. Bir diğer ifadeyle İslam iktisadı fakirlik 

sorununa dini, hukuki ve ahlaki tedbirlere dayalı iktisadi bir düzen yaklaşımıyla çözüm 

sunmaktadır. Bu konudaki dini, hukuki, manevi, idari, siyasi ve iktisadi değerler sorunun 

çözümü için gerekli olan sistemin temel bileşenleridir. Örneğin iktisadi alanda zekât, sadaka, 

kurban, mali kefaret gibi düzenlemeler çözümün ibadet yönünü ilgilendirmektedir. Bunun 

yanında nafaka, miras, karz-ı hasen, vakıf, vasiyet, hibe, ariyet ve diyet gibi hukuki 

düzenlemeler bulunmaktadır. Öte yandan ziraat, ticaret ve sanayi alanında çalışmak esas 

alınmıştır. Üretime teşvik, tüketimde ise iktisat ve kanaat emredilmiştir. Böyle bir sistem 

bütünlüğünün sağlanamaması, İslam iktisat düşüncesinin fakirlik sorununun çözümüne 

katkıda bulunmayacağı anlamına gelmemektedir. İslam düşüncesinde fakirlik sorununa karşı 

itikat, fikir, ibadet ve ahlak bazında birçok tedbir almıştır. 

Fakirlik sorununun çözümü için bu sorunu meydana getiren nedenlerin ortadan kaldırılması 

gerekir. Vahiy ve içtihat merkezli olan İslam iktisadı, teorik ve pratik açıdan geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de fakirlik sorununu çözebilecek bir potansiyeldedir. Bu konudaki çözüm 

araçlarından bir kısmı ayet, hadis ve İslam hukuk sistematiği kapsamında ele alınmıştır. 

Manevi ve ahlaki kısmı ise tasavvufi alanına girmektedir. Bunun dışında üretim ve istihdamı 

sağlamak, iktisadi bilimler ışığında ekonomik tedbirlerin almak maslahat kapsamında kamu 

otoritesine bırakılmıştır. Maslahat kapsamında alınacak tedbirlerin ilahi emir, yasak ve 

izinlere uygun olması şart koşulmuştur. 
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İslam’ın fakirlik karşısında ilk tedbiri fakire çalışmayı emretmek, ikinci tedbiri fakirlik sorunu 

aşılıncaya kadar bu soruna karşı fakiri sosyal güvence altına almaktır. Fakirliğe karşı alınan 

tedbirler itikad, ahlak, ibadet ve hukuk boyutlarıyla birlikte bir bütündür. Bu tedbirler şöyle 

tasnif edilebilir: 

3.2.1. İtikadi, fikri ve ahlaki tedbirler  

Fakirlik sorunu karşısında sağlam bir inanç, sabır, kanaat ve iktisat emredilmiştir. Gayrı 

meşru kazanç yollarına tevessül etmeme, musibete karşı sabırla direnme, insan onurunu 

koruma, fakirlik giderilinceye kadar onu ahiret açısından fırsata dönüştürmek hedeflemiştir. 

İslam düşüncesinde zenginlik üstünlük, fakirlik ise alçaklık sebebi değildir. Aksine zenginlik 

şükür sayesinde, fakirlik de sabır sayesinde nimete dönüşmektedir. (Karadaği, 2010: I, 278-

279). Bu sayede fakirliğin itikadi, ahlaki ve fikri bir bozulmayla sonuçlanması engellenmiştir.   

Toplumu iktisadi açıdan ayakta tutan ticaret, ziraat ve sanayi olmak üzere temel alan 

bulunmaktadır. İslam iktisat düşüncesinde çalışma kapılarının açık olduğu, insana 

çalıştığından başkasının bulunmadığı ve çalışmasının karşılığını alacağı haber verilmiştir. 

(Karadavi, 1985:43). Fakirlik karşısında ticaret, ziraat ve zanaat alanlarında çalışma 

emredilmiştir. Tembellik kınanırken, çalışma ve tevekkül anlayışı esas alınmıştır. Nafakanın 

farz kılınması çalışarak kazanmanın emredildiğini ifade etmektedir. (Karadaği, 2010: I, 270-

272). Bir diğer ifadeyle fakirlik düşmanına karşı çalışma/tevekkül silahıyla mücadele ederek 

onu mağlup etmek emredilmiştir. (Karadavi, 1985:55). Hz. Peygamber ticaretle ilgili “doğru 

sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.” buyurmuştur. 

(Tirmizî, Büyû, 4). El emeğiyle kazanma konusunda Hz. Peygamber (sav) “Hiç kimse elinin 

emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davut da elinin emeğinden 

yerdi” buyurmuştur. (Buhari, Büyu, 15). Tarım konusunda “Müslüman bir kişi bir ağaç diker 

veya ekin eker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamete kadar o 

kimseye sadakadır" buyurmuştur.(Müslim, Musakat, 10).  

İslam hukuku toplumun kendi bünyesindeki sorunlarına karşı, anarşi, iç savaş türünden daha 

büyük sorunlara yol açacak ayaklanmaları yasaklamıştır. Bunun yerine iç sorunlara karşı 

ıslah, irşad, iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama esasına dayalı yapıcı bir yöntemi esas 

almaktadır. (Cüveynî, 1979:88). İç politika kadar dış politikada da asıl olan barıştır. Savaş ise 

maslahat kapsamında yalnızca vatan, din, ilayı kelimetullah ve zulmü ortadan kaldırmak 

üzere devlet kararına bırakılmıştır. (Karadaği, 2010:I, 272; Yaman-Çalış, 2018: 151-152).  İç 

ve dış politikadaki bu yaklaşım, fakirlik sorununun savaş ve anarşi merkezli kaynaklarını 

ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. (Karadaği, 2010: I, 272). Suriye ve Yemen örneğinde 

olduğu gibi, günümüz İslam toplumunda sorunlar karşısında silahlı ayaklanmanın esas 
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alınması din, can, nesil, namus ve mal güvenliğini tehlikeye sürüklemektedir. Bu durum 

fakirlik, yoksulluk ve açlıktan ölümlere yol açabilmektedir. 

Ayette “fakirlik korkusundan çocuklarınızı öldürmeyiniz, sizleri de onları da biz rızıklandırırız” 

(En’am, 6/151) buyurulmuştur. Bu ayet fakirliğin din, can, mal, nesil ve namus açısından 

sebep olabileceği tehlikelere dikkat çekmektedir. İnsanoğlunun açlık, korku, can ve maldan 

eksiltmeyle sınanacağı haber verilmiştir. Bunun karşısında sabredenler kurtuluşla 

müjdelenmiştir. Her zorlukla birlikte bir kolaylığa işaret edilmiştir. (İnşirah, 94/5) Tüm bunlar 

fakirlik sorununa karşı sabırlar direnmeyi, onun zararlarını önlemeyi hedeflemektedir. Allah 

Teâlâ “(onlar) darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar 

bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır” buyurmaktadır. (Bakara, 2/177) Bunun gibi birçok 

ayette sabır, kanaat, tevekkül ve çalışma emredilmektedir. Hz. Peygamber: “Birinizin sırtında 

bir bağ odun taşıyarak satması ve geçimini sağlaması, başkalarından dilenmesinden, onların 

da istediğini vermesinden ve vermemesinden daha hayırlıdır” buyurmuştur. (Buhari, Zekât, 

50). Buna göre zorunlu hale gelmediği sürece başkalarına yük olmak onlardan bir şey 

dilenmek yasaklanmıştır. 

İslam düşüncesinde özüyle/sözüyle güvenilir müslüman tacir kendisini yalnızca ibadete 

adayan kimseden daha üstündür. (Karadavi, 1985: 44). Nitekim İslam hukukçuları kendisini 

yalnızca ibadete adayanın zekât hak etmediğini, ancak ilme adayanların zekâtı hak ettiği 

görüşündedir. (Karadavi, 2011: 379).  

Fakirliğin temel kaynaklarından biri sömürüdür. Özel mülkiyetin, devlet mülkiyetinin veya 

kamu mülkiyetinin haksız yere müsadere edilmesi karşısında mal varlığını koruma hakkı 

bulunmaktadır. Uluslararası alanda fakirliğin kaynaklarından biri olan sömürgecilik 

faaliyetlerine karşı birey, toplum ve devlet bazında mücadele edilmesi gerekmektedir. Çünkü 

Hz. Peygamber, “birileri malımı almak isterse ne yapayım” diye soran adama “malını ona 

verme” buyurmuştur. Adam: “benimle savaşırsa ne yapayım?" deyince Hz. Peygamber “sen 

de onunla savaş” demiştir. Adam: “Beni öldürürse?" deyince, Hz. Peygamber 

“sen şehit olursun” demiştir. Adam: "Peki ben onu öldürürsem ne olur?” diye sorunca Hz. 

Peygamber: “O cehennem ateşindedir” buyurmuştur. (Müslim, İman, 125). Buna göre 

sömürgecilik, ekonomik yaptırım, siyasi baskılar karşısında devlet otoritesi her türlü tedbiri 

almakla yükümlüdür. 

3.2.2. Mali ibadetlerle tedbir 

Malî ibadetler kendi arasında farz, vacip ve nafile kısımlara ayrılmaktadır. Asli ihtiyaç ve borç 

dışında nisap miktarı mala sahip olanlar zekât, öşür, fıtır sadakası, kurban ve mali nezirleri 

yerine getirmekle yükümlüdür. Gayrı müslimler haraç ve cizye yükümlü tutulmuştur. Bu 

durum sermayenin tek elde toplanmasını önlemektedir. Sosyal yardımlaşmayı sağlayarak 
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sosyal adaleti tesis etmeyi hedeflemektedir. Mali ibadetlerin temeli zekâttır. Buna göre 

fakirlikle mücadele ibadet kapsamına girmektedir. Zekât fonu insanlık tarihinde fakirliğe karşı 

ilk sosyal güvence ve sosyal sigorta mahiyetindedir. İslam’ın ilk yıllarından itibaren 

emredilmiştir. İngiltere ve Amerika’da ise fakirlik karşısında bireylere toplumsal güvence 

sağlama planı 1941 tarihinde başlatılmıştır.(Karadavi, 1985:105-106). 

Zekât toplumsal tabakalar arasında sevgi, saygı, paylaşım, gönül, birlik ve beraberlik 

köprüsünü kurmaktadır. Fakirin kalbini haset, nefret, isyan, anarşi, yağmalama ve ayaklanma 

duygularından temizlemektedir. Bunun yerine sabır, şükür, sevgi, kardeşlik, dua ve saygı 

duygularını güçlendirmektedir. Zenginin kalbini cimrilik, merhametsizlik, şımarıklık, kibir ve 

gurur türünden duygulardan temizlemektedir. Bunun yerine şükür, sevgi, paylaşım, cömertlik, 

tevazu ve kardeşlik şuurunu güçlendirmektedir. (Karadavi, 2010: 586-590). 

Mali ibadetler fakirliğin kültür, eğitim, kalkınma, kamu düzeni alanında psiko-sosyal bir 

hastalığa dönüşmesini engellemektedir. Ayetlerde zekâtın, sadaka, nafaka, mali kefaret ve 

miras türünden paylaşımların oldukça geniş bir tabana yayılması hedeflenmiştir. Örneğin: 

“Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler hazır 

bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara (gönüllerini alacak) güzel sözler 

söyleyin.” (Nisa, 4/8) buyrulmaktadır. Buna göre İslam iktisadı ekonomik sermayenin 

tekelleşmesini önleyerek, zenginliği mümkün oldukça en geniş tabana yaymayı 

hedeflemektir. (Tabakoğlu, 2010: 250). 

Fakirlik, yoksulluk, borçluluk veya kölelik mali açıdan zekât fonuyla mücadele edilmesi 

gereken bir sorundur. (Bkz. Karadavi, 2011: 413, 401, 481). Zekât fonu itikadi, psikolojik, 

ahlaki, hukuki ve iktisadi birçok amaca hizmet etmektedir. Fakirliğin anarşiye yol açmaması, 

eğitim, kültür, kalkınma konularında sorun olmaktan çıkmasını sağlamaktadır. Eğitimin 

desteklemekte, gayrı müslimleri İslam’a ısındırmaktadır.  

İslam hukukçularına göre günlük yiyeceği bulunan, çalışmak için bir engeli olmayan ve buna 

rağmen çalışmayan kimselere zekât verilmez. (İbn Kudame, 2011: II, 688; Nevevî, Tsz.: VI, 

190). Hanefi hukukçular böyle bir kimseye kendisine zekât verilebileceğini, ancak 

çalışmasının daha evla olduğunu belirtmişlerdir. (İbn Hümam, 2003: II, 282). Ancak bu 

durumdaki bir kimsenin zekât için dilenmesi caiz değildir. Ayrıca durumun farkında olanların 

ona zekât vermesi, onun çalışmadan dilenmesine yardımcı olma anlamına geldiğinden caiz 

değildir. (İbn Abidin, 2000: II, 388). Hz. Peygamber “zenginlerin, güçlü ve çalışacak durumda 

olanların zekâtta payı yoktur” buyurmuştur. (Ebu Davud, Zekat, 24). Hanefilere göre fakire bir 

defada nisap miktarı mal vermek mekruhtur. Ancak borçlu olması ve verilen zekatın 

yetmemesi halinde bu durum mekruh olmaktan çıkar. (İbn Hümam, 2003: II, 282)  Şafiilere 

göre fakiri zenginlik sınırının üstüne taşıyacak ve ömür boyu kendisine yetebilecek miktarda 
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zekât verilebilir. (Nevevî, Tsz.: VI,193). Hanbeli ve Malikîlere göre ise fakire en fazla bir yıl 

yetecek kadar zekât verilebilir. (İbn Kudame, 2011: II, 700). Karadavi maslahata göre bu iki 

görüşten herhangi biriyle amel edilebileceğini belirtmiştir.(Karadavi, 2011: 268). 

Ticari mallar, altın, gümüş, para, ehli hayvanlar, madenler, tahıl ürünleri, ekin ve meyveler 

yıllık olarak zekâta tabidir. Nisaba ulaşan hisse senetleri, maaş, serbest meslek kazançları 

kırkta bir (%2.5) oranında zekata tabidir. (Karaman: 2012:372-373). Zekât devlet tarafından 

alınarak fakire verilen sosyal yardımlaşma fonu mahiyetinde toplumsal bir ibadettir. Geçmişte 

olduğu gibi günümüzde de devlet desteğiyle zekât fonunun açılması ve usulüne uygun bir 

şekilde işletilmesi fakirliği önemli ölçüde azaltacaktır.    

Mali bir ibadet olarak ramazan bayramında fıtır sadakasının, kurban bayramında ise kurban 

kesmenin emredilmesi fakirlik karşısında alınan mali tedbirlerdir. Oruç sayesinde nimetin 

değeri anlaşılmakta vicdanlar şükür, sabır, merhamet ve empati eğitiminden geçmektedir. 

Açlık ve yoksulluğun ne olduğu idrak edilmektedir. Akabinde mali bir ibadet olarak fıtır 

sadakası emredilmektedir. İki ay sonra kurban bayramında kurban kesilerek dağıtılması 

emredilmektedir. Kapitalist veya sosyalist iktisat düzenlari zekât, sadaka ve kurban türünden 

mali paylaşımlardan mahrumdur. Kapitalist iktisat sistemleri sosyalist tepkiye kendisini 

güvence altına almak üzere, bu boşluğu sosyal yardımlaşma fonu, sosyal güvence ve 

sigortalar vasıtasıyla doldurmak zorunda kalmıştır. Buna rağmen, yukarıdaki istatistik 

araştırma raporları dünya genelindeki fakirlik tablosunu ortaya koymakta, kapitalist ve 

sosyalist iktisat anlayışlarının dünyayı sürüklediği iktisadi felaketi gözler önüne sermektedir. 

Kapitalist sistem bu konudaki boşluğu, meşru olmayan bazı sigorta uygulamaları vasıtasıyla, 

risk üzerinden kazanç sağlama fırsatına da dönüştürebilmiştir. 

İslam Hukukçularının büyük çoğunluğuna göre malda zekât dışında bir mükellefiyet 

bulunmaz. (Nevevi, Tsz.: V, 332, İbn Kudame, 2011: II, 671; Kardavî, 2011: 646). Çünkü Hz. 

Peygamber “zekât dışında mali bir sorumluk var mıdır” sorusuna “hayır, sadaka olarak 

fazladan vermen hariç yoktur” buyurmuştur. (Buhârî, İman 3). Doğrusu bu delilden hareketle 

zekât dışındaki mali ibadetlerin farz değil vacip veya sünnet olacağı söylenebilir. Çünkü 

malda zekâtın dışında fıtır sadakası, kurban, nafaka ve mali kefaret türünden yükümlülükler 

de bulunmaktadır. Sahabeden Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Ayşe ve Hz. Ebu Hüreyre’den malda 

zekât dışında da mali mükellefiyetlerin bulunduğu aktarılmıştır. (İbn Hazm, 2010: IV, 281; 

Kardavî, s. 649). Allah Teâla zekâta ek olarak “sevdiklerinizden harcamadıkça iyiliğe 

ulaşamazsınız” buyurmuştur. (Âl-i İmran, 3/92). Buna göre malda zekât dışında da mali bir 

mükellefiyet bulunmaktadır. Nitekim fıtır sadakası, nafaka ve kurban bu türdendir. İbn 

Hazm’a göre fakirliği gidermek için zekât yeterli gelmezse devlet ek vergilerle bu ihtiyacı 

karşılamak zorundadır. Ona göre malda zekât dışında zekâta ek mali bir mükellefiyet 

bulunmaktadır. (İbn Hazm, 2010: IV, 281-283). Çünkü zenginler genel anlamda fakirlerin 
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ihtiyacını gidermekle sorumludur. Öyle ki bir mahallede bir fakir açlıktan ölürse, o mahallenin 

tamamı onun manen katili sayılır ve diyetle yükümlü olur.(İbn Hazm, 2010: IV, 283; Kutub, 

1991: 197). 

Zekât, fıtır sadakası, nafaka, kurban gibi ibadetleri yerine getirenlerin mali sorumluluğu yerine 

getirmiş olacağında şüphe yoktur. Ancak tüm bunların yetersiz olması halinde, yukarıda 

zikredilen nasların genel kapsamından hareketle, devletin ek vergiler belirleme hakkı 

bulunmaktadır. (Bkz. Karadavi, 2011: 646-665; Karaman, 2012: 351). Nasların genel 

çerçevesinden hareketle bu görüşün isabetli olduğu söylenebilir. Ancak zekât ibadetinin 

kurumsal bazda devlet eliyle yerine getirilmesi halinde fakirlerin ihtiyacını karşılamak üzere 

ek vergilere ihtiyaç kalmayacağını düşünmekteyiz. Buna rağmen ihtiyaç duyulması halinde 

maslahat kapsamında devletin zekâta ek vergi talep etme hakkına sahip olduğu söylenebilir. 

3.2.3. Mali kefaretler tedbirleri  

Yemin bozma, zıhar, orucu kasten bozma, yaşlılık veya hastalık sebebiyle oruç tutamama 

veya ihram yasağı işleme durumlarında keffaret vermek emredilmiştir. Bu konudaki kefaretler 

duruma göre köle azat etme, mali kefaret veya oruç türünden kısımlara ayrılmaktadır. 

Yemin kefaretiyle ilgili olarak “Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on 

düşkünü yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle azad etmektir. Bulamayan üç gün oruç 

tutmalıdır. Yeminlerinizin kefareti budur.” buyrulmuştur. (Maide, 5/85). Zıharla ilgili olarak: 

“(Köle azat etme imkanı) bulamayanlar, eşine dokunmadan önce art arda iki ay oruç 

tutmalıdır. Buna gücü yetmeyen altmış fakiri doyursun” buyrulmuştur. (Mücadele, 58/4). Bu 

kapsamdaki hükümler nefis terbiyesinin yanı sıra köleliği ortadan kaldırmayı ve mali açıdan 

fakirlik sorununu zayıflatmayı hedeflemektedir. (Hamdan-Anber, 2009: 325-341). Diğer 

kefaret türlerinde de mali mükellefiyete dayalı kefaretler fakirliği ortadan kaldırmayı 

hedeflemektedir. 

3.2.4. Hukuki tedbirler 

Nafakanın farz kılınması, miras paylaşımı buna ilaveten vakıf, hibe, ariyet, vasiyet ve karz 

türünden teberru/iyilik akitleri fakirlik sorununa karşı alınan hukuki tedbirlerdir. 

Örneğin nafakayı temin etmek, hukuki açıdan aile reisi olarak babaya yüklenmiştir. “Onların 

(annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak (mevludun leh olarak)babaya aittir. Hiçbir 

kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez.” (Bakara, 2/233). Öten 

yandan ayette “Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver, malı saçıp savurma” buyrulmuştur. 

(İsra, 17/26). İslam Hukukçularının şu ifadeleri konuyu aydınlatmaktadır:   

“Kadın erkek olsun fark etmez kendisinin, eşinin ve çocuklarının nafakasından fazla bir mala 

sahip olan herkes yaşlılık, hastalık, çocukluk ve delilik gibi bir sebeple çalışamayan ve ihtiyaç 
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sahibi bulunan anne-baba ile dede-ninelerin din farkına bakılmaksızın nafakasını temin 

etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde hayvanların nafakasını karşılamak da hukuki bir 

sorumluluktur. Nafakayla sorumlu olanlar bu sorumluluğu yerine getirmeyecek olursa, hakim 

yasal yollarla nafakanın tahsil edilmesine hükmeder. Yasal uyarılara rağmen nafaka 

verilmezse, malın haciz yoluyla müsaderesine ve satılmasına hükmedilir.” (Ğamravî, 2010: 

491-492; İbn Kudame, 2011: IX, 257-258). Nafakanın vacip kılınması, nafakayı temin etmek 

için çalışmayı da vacip hale getirmektedir. Bu durumda gücü yetenler çalışma yoluyla, 

çalışmaya gücü yetmeyenler nafaka alma yoluyla fakirliğe karşı güvence altına alınmıştır. 

Çalıştığı halde nafakaya güç yetiremeyenler ise zekât fonuyla güvence altına alınmıştır.  

3.2.5. Devlet Düzeyindeki Tedbirler 

Fakirliğe karşı idari, siyasi, ekonomik tedbirleri alarak toplumu fakirliğe karşı korumak birey 

ve devletin ortak sorumluluk alanına girmektedir. Devlet bazında Maslahat kapsamında 

çözüm üretme, ekonomik kalkınma planları yapma, fakirlik sorununu sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği içinde çözme çabası bu kapsamdadır. (Karaman, 2012:361). Bu 

kapsamda kamu sektörü ve özel sektör alanında istihdam alanları oluşturulmalıdır. Özel 

girişimler faizsiz finansman yoluyla desteklenmelidir. İşsizlik sorununa karşı kurumsal bazda 

çözüm üretilmelidir. Ekonomik kalkınmanın hukuki, idari, iktisadi alt yapısı için gerekli olan 

düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma imkânı bulunmayanların, asgari düzeyde ihtiyaçlarını 

karşılamaları için mali yardım sağlanmalıdır. Bu tür tedbirler sosyal devlet olmanın bir 

gereğidir. Bu tür faaliyetler maslahat kapsamında kamu otoritesine bırakılan tedbirlerdir. 

(Karadaği, 2010:280-286).  

Hz. Ömer fakirlik karşısında çalışmayla, çalışmanın imkânsız veya yetersiz kalması halinde 

zekât ve devlet yardımıyla fakirlik sorununu çözmüştür. Yeni doğan her çocuğa 100 dirhem, 

biraz büyüyünce 200 dirhem, akıl baliğ olduğunda ise daha fazla maaş vermiştir. Yetimlere 

100 dirhem maaş verirken yetime bakanlara da yeterli düzeyde maaş bağlamıştır. (Kutup, 

1991:196). Bu örnekte olduğu üzere devlet vatandaşını fakirliğe karşı korumaktadır. Zira 

fakirlik can, mal, nesil, akıl, kamu düzeni, ekonomi, eğitim, inanç, ahlak ve hukuk alanlarında 

sorun kaynağıdır. Birey, toplum ve devlet açısından tehdittir. Bu açıdan bireyler fakirliğe karşı 

çalışma şartıyla devletin güvencesindedir. 

Beytu’l-mal (devlet hazinesi) fakir, yoksul, hasta, yaşlı ve çalışma imkânı bulunmayan 

kimselerin ve ilimle uğraşanların giderlerini karşılamakla mükelleftir. (Karadavi, 1985:109) 

Zekât, fıtır sadakası, kurban vb. mali ibadetlerin resmi kurumsal bazda yerine getirilmesi 

fakirlik sorununu azaltacaktır. Resmi kuruluşların bu alana teşvik edilmesi, desteklenmesi ve 

denetlenmesi devletin yükünü hafifletebilir.  
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Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere İslam iktisat yaklaşımında fakirliğe karşı birey, toplum ve 

devlet bazında önlemler alınmaktadır. Bireysel bazda sabır, şükür, kanaat, umut, çalışma, 

üretim ahlakı, iktisat emredilmiştir. Toplumsal açıdan yakınların nafakasını verme, zekât, fıtır 

sadakası, kurban, mali kefaret ve nezirlerin yerine getirilmesi emredilmiştir. Teberru/iyilik 

kapsamında hibe, vasiyet, vakıf kurumları, zor durumda kalanlara borç verme, komşuluğun 

gerektirdiği diğer mali yükümlülükleri yerine getirme türünden birçok mali tedbir alınmıştır. 

Devletin fakirliğe karşı zekât fonunu işletmesi, zekâtın yeterli olmadığı hallerde zenginlere ek 

vergiler belirlemesi, devlet bütçesinden fakirlerin ihtiyacını karşılaması ve fakirliği ortadan 

kaldıracak ekonomik tedbirleri alması gerekmektedir. (Karadavi, 1985: 137-138). 

Sonuç 

İslam iktisadı beşeri iktisat düşünceleriyle ortak bazı noktalarda buluşmakla birlikte kaynak, 

hedef, özellik ve fakirlik sorununa çözüm yaklaşımı bakımından beşeri iktisat anlayışlarından 

farklılaşmaktadır. Kaynak bakımından vahiy ve içtihat merkezli olup inanç, ibadet, hukuk ve 

ahlak bütünlüğüne dayanmaktadır. Fakirliği bir sorun olmanın yanında diğer bir çok sorunun 

kaynağı olarak görmekte, fakirlik sorununa karşı inanç, ibadet, hukuk ve ahlak bütünlüğü 

çerçevesinde önlem almakta ve çözüm üretmektedir. Fakirlik sorununa karşı zikredilen 

çerçevede birey, toplum ve devlet bazında tedbirler almaktadır. Bireyi fakirliğe karşı 

koruyarak ona sosyal güvence sağlamaktadır. Fakirliğin olumsuz sonuçlarını ve zararlarını 

asgariye indirmeye çalışmaktadır.  

Zihniyet açısından bireysel bazda fakirliğe karşı sabır, kanaat, iktisat ve çalışma türünden 

önlemler almaktadır. İnfak ibadeti kapsamında fakirliğe karşı zekât, fıtır sadakası, mali 

nezirler, kefaretler ve nafile sadakalar emredilmektedir. Hukuki açıdan nafaka, vakıf, vasiyet, 

miras, borç verme, hibe, ariyet/ödünç, haksız kazanç yollarının ve faizin haram kılınması 

esas alınmaktadır. Maslahat kapsamında zekât gelirleri yetersiz kalınca devlete ek vergiler 

belirleme hakkı verilmiştir. Devlet hazinesine fakirlikle mücadele fonu tahsis edilmiştir.  İçtihat 

ve maslahat kapsamında ise birey, toplum ve devlet bazında fakirliğe her türlü ekonomik 

tedbirin alınması emredilmektedir. İslam iktisadı geçmişte bu değerlerden beslenen fütüvvet 

anlayışıyla ahilik teşkilatına dönüşerek iktisadi hayata yön vermiştir. İslam iktisadının 

geçmişteki tecrübesi, gelecekte iktisadi problemleri çözebilecek bir potansiyelde olduğunu 

göstermektedir. Öyle ki günümüz dünyası kısmen böyle bir iktisadi mecraya girmek zorunda 

kalmıştır. Bir diğer ifadeyle kapitalizmin sosyalist tepkiye karşı kendisini güvence altına 

alması için sosyal devlet kavramı ortaya çıkmıştır. Ancak tüm tedbirlere rağmen gerek 

kapitalist gerekse sosyalist sistemler dünya genelinde fakirlik sorununu çözme yerine daha 

da derinleştirmiştir. Araştırmada yer verilen istatistik raporları bu felaketin boyutlarını ortaya 

koymaktadır. Bu sebeple özelde İslam dünyasının genelde tüm dünyanın iktisadi sorunlarını 

çözmesi, sosyal adaletin egemen olduğu insan onuruna layık yaşanabilir bir dünya için, İslam 
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iktisadının esas alınması gerekmektedir. İslam iktisat düşüncesi gelecek adına umut 

vadederken gelecekte hakim ekonomi sistemi olacağını ispatlamaktadır.  
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Yoksulluk Bağlamında Bölgesel Refah İncelemesi: Ünye Örneği 

Regional Welfare in the Context of Poverty: The Case of Ünye 

Seval MUTLU ÇAMOĞLU1 

Alaattin ÜNEL2 

ÖZET 

Yoksulluk, dünyada gün geçtikçe artan bir problem olduğu gibi Türkiye’de de gittikçe artan bir sorunsal 

haline gelmektedir. Hanehalkının yeter gelire ulaşamaması birçok çağdaş mal ve hizmete erişimine 

engellemekte, bu durum ise toplum refahını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada hanehalkının 

yoksulluk profilini inceleyebilmek için Ünye kent merkezinde bir alan çalışması uygulanmıştır. 

Örneklem dahilinde görüşülen kişilerin %92'si yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerdir. Yapılan bu 

çalışma sonucunda Ünye’de araştırmaya katılan bireylerin %51,8’i elde ettikleri gelirle rahat bir şekilde 

geçinirken, %48,1’inin geçim sıkıntısı yaşadığı belirlenmiştir. Geliri yetersiz olan bu bireylerin sadece 

%8,8’i devletten yardım almaktadır. Bunun yanısıra bu kişilerin %24’ü borçlanmış durumda ve 

%15,75’i ise tasarruf edebilmektedir. Araştırma bulgularına göre yoksulluk sınırını belirleyen gelir 

ölçütü, yaşam memnuniyeti ve refahı için tek başına bir gösterge değildir. Araştırma alanı olan Ünye 

gibi küçük kentsel alanlar, kırsal alanla yakın mesafede olması nedeniyle büyük şehirlerde küçük 

alanlara sıkışmış olan yoksulluk sınırı altında yaşayan hanehalkı için çok daha cazip olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Refah Analizi, Yoksulluk Sınırı, Bölgesel Refah, Hanehalkı Araştırması 

 

ABSTRACT 

 Poverty is becoming an increasing issue in Turkey as well as increasing problems in the world. In this 

study, a field survey was planned to examine the situation of poverty in Ünye district. Inadequate 

household income prevents access to several contemporary goods and services that adversely effects 

on the welfare of society. In this study, a field study was carried out in Ünye city center in order to 

examine the poverty profile of households. 92% of the respondents were households living under the 

poverty threshold. As a result of this study, 51.8% of the participants in Ünye could have been living 

comfortably with their income, while 48.1% of the participants have been living with a shortage. Only 

8.8% of these individuals with insufficient income receive government assistance. In addition, 24% of 

these people are in debts and 15.75% could save money. According to the research findings, the 

income criterion that determines the poverty threshold is not a single indicator for a household's quality 

of life and welfare. Small urban areas such as Ünye could be more attractive due to the proximity to 

rural areas for households living under the poverty threshold who are stuck in small areas in big cities. 

Keywords: Poverty, Welfare Analysis, Poverty Threshold, Regional Welfare, Household Study. 
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Giriş  

Yoksulluk gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin temel sorunu olmakla birlikte ülkeler arasında 

tanım olarak farklılık göstermektedir. Geçmişten günümüze iktisadi gelişme sürecinde tüm 

toplumlarda insanın yaşam kalitesini belirleyen bu sorunsalla karşılaşılmıştır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2016” 

sonuçlarına göre Türkiye’de her beş kişiden biri yoksuldur. Mevcut gelirleri ve yaşama 

şartları temel alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı %21,2 olarak 

hesaplanmıştır (TÜİK, Ekim 2017; Türkiş, 2017). Yoksulluk sınırı tutarı, hanenin zorunlu 

ihtiyaçlarını giderilebilmesi için gereken harcamaları kapsamaktadır.  

İşsizlik ile yoksulluk birbiriyle yakın ilişkili, biri diğerinin nedenseli olan kavramlardır. İşsizlik 

tanım olarak çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin iş bulamama durumudur. 

Makroekonomik sorunlar arasında işsizlik gittikçe artmaktadır. TÜİK verilerine göre, 15-64 

yaş aralığında 2014 yılının %10,1 olan işsizlik oranı 2017 yılında %11,1 olarak açıklanarak, 

işsiz sayısı yaklaşık 3,5 milyona ulaşmıştır (TÜİK, 2018). Yine 2017 yılında Türkiye'de en 

yüksek yüzde 20'lik gelir grubunun, en düşük gelirli yüzde 20'lik gruba göre gelir düzeyinin 

7,5 kat daha fazla olduğu hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada yoksulluğun bölgesel refah incelemesi Ordu ilinde bulunan Ünye ilçesi 

özelinde ele alınmıştır. Bu anlamda bölgedeki yakın iller ve Ordu’nun kişi başına düşen gelir 

durumu Çizelge 1’de verilmiştir. Ordu ilinin komşu illerine göre daha düşük kişi başına bir 

gelire sahip olduğu dikkat çekicidir. Türkiye ortalamasının ancak yarısı kadar bir gelir elde 

ettiği görülmektedir. 

Çizelge 1. Ordu ve Yakın İllerde Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ($) 

 2004 2007 2010 2014 2017 

Ordu 3.072 5.418 5.835 6.665 5.994 

Samsun  4.061 6.582 7.562 8.790 7.475 

Tokat 3.143 4.909 5.923 6.444 5.529 

Giresun 3.249 5.530 6.453 6.844 6.095 

Türkiye 5.961 9.656 10.560 12.112 10.602 

Kaynak: TÜİK, 2019 verilerinden derlenmiştir. 

Bu araştırmada bölgesel refah Ünye örneği üzerinden incelenerek, ilçede yaşanılan 

yoksulluk durumunu ortaya koyabilmek için bir alan araştırması planlanmış ve araştırmaya 

katılan bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik profilleri irdelenmiştir. 

Yoksulluk kelimesi en kısa anlamıyla yaşamın gerektirdiği olanaklardan yoksun olma durumu 

olarak ifade edilmektedir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 61). Yoksulluk genel olarak yeterli 
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kaynak ve gelir sahibi olmama konumundayken, insan yaşantısının onurlu bir şekilde 

sürdürebilmesi için gerekli olan gıda, su, giyecek, barınacak ev, sağlık hizmetlerinden 

yararlanma ve güvenlik gibi temel insani gereksinimlerden yoksun olmak olarak 

tanımlanabilir (Oktik, 2008: 25). 

Yoksulluk kavramı birçok şekilde tanımlanabilmektedir. Mutlak yoksulluk, herhangi bir bireyin 

varlığını sürdürebilmesi ve temel gereksinimlerini karşılayabilmesi için belirli bir gelir 

düzeyine sahip olması gerekmektedir. Bu gelir düzeyine sahip olmaması durumu mutlak 

yoksulluk olarak adlandırılmaktadır. Göreli veya nispi yoksulluk ise, herhangi bir bireyin belirli 

bir yaşam düzeyine sahip olarak yaşamını sürdürebilmesi için gerekli mal ve hizmetleri 

karşılayabilecek gelir düzeyinin altında bir gelir elde etmesi durumudur (Güloğlu ve Es, 

2011:3). Yoksulluk aynı zamanda toplumdan soyutlanmayı da içeren bir kavramdır. Mutlak 

yoksulluğu; insanın günlük kalori ihtiyacının karşılanmasının ötesinde çağdaş 

gereksinimlerini (eğitim, barınma, sağlık gibi) karşılayamaması, göreli yoksulluğu ise diğer 

insanlarının yaşam standartları ile karşılaştırıldığında yoksun olmasını şeklinde ifade 

edilmektedir (Marshall, 1999’den akt.: Ak, 2016: 297). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan 1997 İnsani Gelişme 

Raporu metninde “İnsani Yoksulluk” kavramından ilk defa bahsedilmiş ve insani yoksulluk 

indeksi geliştirilmiştir. İnsani yoksulluk, bazı bireylerin insanca yaşama hakkına sahip 

olmaması durumu olarak ifade edilebilmektedir.  İnsani yoksulluğun hesaplanmasında; kırk 

yaş altı yaşam beklenti oranı, sağlıklı içme suyuna ulaşamayan nüfus oranı, okuma-yazma 

bilmeyen yetişkin sayısı oranı, temel sağlık olanaklarından yoksun nüfus oranı, beş yaşından 

küçük yeterli beslenemeyen nüfus oranı kriterleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde dikkat 

edilen değişkenlerdir (Gündoğan, 2008: 44).  

Toplumlarda yoksulluk sürecinin oluşmasında da birçok faktörden bahsetmek gerekir. Gelir 

dağılımındaki adaletsiz dağılım, makro ekonomik değişkenlerdeki dengesizlikler (yüksek 

enflasyon, yüksek işsizlik oranı gibi), hızlı kentleşme süreci, vergi sistemindeki düzensizlikler, 

yaşanan doğal afetler, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları, toplumsal dışlanma ve farklı 

nedenlerle ortaya çıkan göçler ve kayıt dışı istihdam gibi faktörleri yoksulluğun nedenleri 

olarak sıralamak mümkündür (Gedikoğlu, 2015: 16-17).  

Yoksulluğun aşağıda belirtilen sonuçlarını toplum ve birey üzerinde görmek mümkündür. 

Bunlardan bazıları; bireyin insani ihtiyaçlarını karşılayamaması ve hayatını sürdürürken çok 

zor şartlar altında zorlanması, temel ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanamaması veya 

asgari düzeyde karşılanması sebebiyle sağlık ve eğitim imkânlarından ve sosyal 

olanaklardan mümkün olduğunca faydalanamaması, psikolojik sorunlar, suç yönelimi, haneiçi 

olaylar; boşanmalar veya şiddet, toplum içinde yoksul kesimin ortaya çıkması, ortaya çıkan 
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yoksul kesimin sosyal dışlanmaya maruz kalması, suç işleme oranlarında artış, ekonomik 

büyümenin düşmesi, çocuk işçi çalıştırma oranlarında artış, eğitim oranındaki düşüşler 

(Gedikoğlu, 2015: 18-19). 

Çizelge 2. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Bireylerin Yoksulluk Oranları (%) 

Türkiye 2002 2005 2008 2009 2012 2013 2015 

Gıda yoksulluğu (açlık) 1,35 0,87 0,54 0,48 - - - 

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 26,96 20,50 17,11 18,08 - - - 

Kişi başı günlük 1 doların altın 0,20 0,01 - - - - - 

Kişi başı günlük 2,5 doların altı 3,04 1,55 0,47 0,22 0,06 0,06 0,06 

Kişi başı günlük 4,3 doların altı 30,30 16,36 6,83 4,35 2,27 2,06 1,58 

Harcama esaslı göreli yoksulluk 14,74 16,16 15,06 15,12 - -  

Türkiye / Kent        

Gıda yoksulluğu (açlık) 0,92 0,64 0,25 0,06 - - - 

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 21,95 12,83 9,38 8,86 - - - 

Kişi başı günlük 1 doların altın 0,03 - - - - - - 

Kişi başı günlük 2,5 doların altı 2,37 0,97 0,19 0,04 0,02 0,02 - 

Kişi başı günlük 4,3 doların altı 24,62 10,05 3,07 0,96 0,60 0,64 - 

Harcama esaslı göreli yoksulluk 11,33 9,89 8,01 6,59 - - - 

Türkiye / Kır        

Gıda yoksulluğu (açlık) 2,01 1,24 1,18 1,42 - - - 

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 34,48 32,95 34,62 38,69 - - - 

Kişi başı günlük 1 doların altın 0,46 0,04 - - - - - 

Kişi başı günlük 2,5 doların altı 4,06 2,49 1,11 0,63 0,14 0,13 - 

Kişi başı günlük 4,3 doların altı 38,82 26,59 15,33 11,92 5,88 5,13 - 

Harcama esaslı göreli yoksulluk 19,86 26,35 31,00 34,20 - - - 

Kaynak: TUİK, 2015 Yoksulluk Çalışması verilerinden derlenmiştir.  

Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını ortaya koyabilmek için TUİK (2015)’in Yoksulluk 

Çalışması verileri incelenmiştir. Çizelge 2’de 2002-2015 yılları arasında yoksulluk sınırları 

yöntemlerine göre bireylerin yoksulluk oranları verilmiştir. 2007, 2010 ve 2014 çeşitli 

revizyonlara gidildiğinde Çizelge 2’de eksik veriler görülmektedir.   

Bu Çizelge’ye göre Türkiye’de gıda yoksulluğu yani açlık oranı, 2002-2009 yılları arasında 

azalmaktadır. Gıda dışı harcamalarda eklendiğinde ise yoksulluk 2009’da kentte azalarak 

%8,86, ancak kırsalda artarak %38,69’a ulaştığı görülmektedir. Satınalma Gücü Paritesi 

üzerinden TL karşılığı olarak ilgili yılın cari değerleri kullanılarak hesaplanan kişi başına 

günlük 1$-2,5$-4,3$ altında harcama yapabilen bireylerin oranlarında önemli düşüşler 
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yaşanmıştır. Sonuç olarak harcama esasına göre göreli yoksulluk %15’ler düzeyindedir. Bu 

oran kentlerde yaklaşık %7’ler düzeyine azalmakta ancak kırsal alanda %35’lere 

yaklaşmaktadır.  

Bireyin yaşadığı yerin kentsel ve kırsal alanda olması, yoksulluk bakımından kırsal kesimin 

aleyhine farklar yaratmaktadır. Kırsal alanda yaşamak kişilerin birçok çağdaş mal ve hizmet 

ihtiyaçlarına erişebilmesini sınırlayabilmektedir. Bu durum hem gıda hem de gıda dışı 

harcamalarını çeşitlendirememelerine neden olmaktadır (Yazıcı, 2017). Uluslararası 

karşılaştırmalarda, yoksulluk göstergeleri yönünden Türkiye iyi bir konumda olmayıp, gelirin 

adaletsiz dağıtıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. Ulusal gelirin paylaşımında adaletsizlik 

ve ekonomik krizler; yoksulluğu gitgide daha şiddetli boyutlara ulaştırmaktadır (Gedikoğlu, 

2015: 23). 

Yoksullukla dolaylı mücadele; iktisadi olarak hızlı büyüyerek yoksul bireylerin hayat 

standartlarını ve gelirlerini arttırmaktır. Sağlık, eğitim, alt yapı geliştirilerek yoksullukla 

mücadelede edilmektedir. Dolaysız mücadelede ise; yoksuzluk problemine yönelik program 

ve politikaların uygulanması, kamu, sosyal güvenlik, vergi, sosyal yardım, sağlık ve eğitim 

politikaları gibi araçlarla gelirin ikincil dağılımı sayesinde etkin bir mücadele düşüncesi vardır 

(Kömürcü, 2014: 38). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoksullukla mücadelede çalışan kurum ve 

kuruluşlardır (Kömürcü, 2014: 67-74). 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada Ordu ilinin Ünye ilçesinde bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik durumu 

ortaya konulmuş, yoksulluk bağlamında incelenmiştir. Alan çalışması, Ünye kent merkezinde 

2018 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bireyler arasında fark gözetmeksizin rastgele 

seçilen 400 kişilik bir örneklem üzerine uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ile 

hanehalkının sosyal, ekonomik ve demografik özellikleri, istihdam, borçlanma, tasarruf 

düzeyi, gelir kaynakları, harcamaları, sosyal güvencesi ve devlet yardımları ile ilgili 

değişkenleri gelir düzeyine göre gruplandırılarak incelenmiş ve böylelikle hanehalkının 

ekonomik profili ortaya konulmuştur. Alan araştırması için 15 sorudan hazırlanan anket formu 

uygulanmıştır. Değişkenler arası ilişkileri değerlendirmek için frekans dağılımı, ortalama 

değer, ki-kare testi gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır (Cronk, 2017).  

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 yılı Mayıs verilerine göre dört kişilik 

bir hanede açlık sınırı 1.686,12 TL ve yoksulluk sınırı ise 5.492,24 TL olarak tespit edilmiştir. 

Açlık sınırı; bir ailenin dengeli ve yeterli beslenmesi için gerekli gıda harcamaları, yoksulluk 

sınırı; gıdanın yanısıra bir aile için konut, giyim, eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçları da içeren 
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harcamalar esas alınarak toplam gerekli gelirdir (TÜRK-İŞ, 2018). Araştırmada görüşülen 

368 kişinin, araştırma ile aynı dönemde hesaplanan yoksulluk sınırı 5.492,24 TL’lik hane 

toplam gelirinin altında bir gelirle yaşamaya çalıştığı belirlenmiştir. Örneklem dahilinde 

görüşülen kişilerin %92'si yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerdir. Dolayısıyla araştırma 

yoksulluk bağlamında hanehalkının sosyo-ekonomik profilini ortaya koyabilecek ve temsil 

edebilecek bir örnekleme ulaşmıştır. Katılımcıların verileri hane gelirlerine göre beş grup 

altında gelir sınıflandırması yapılarak analiz edilmiştir. Bu gruplandırma da 5000 TL'nin 

altında kalan gruplar, yoksulluk sınırı içerisinde yaşayan hanehalklarını temsil etmektedir. 

Araştırma Bulguları 

Alan araştırması sonucu elde edilen veriler ile bireylerin tanımlayıcı özellikleri, istihdam, 

borçlanma, tasarruf düzeyi, gelir kaynakları, harcamaları, sosyal güvencesi ve devlet 

yardımlarından yararlanma durumu gibi değişkenler incelenmiş ve böylelikle sosyo ekonomik 

refah durumu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 3. Katılımcıların Tanımlayıcı İstatistikleri 

  Frekans % 

Cinsiyet Erkek 329 82,2 

Kadın 71 17,8 

Medeni durum Evli 289 72,2 

Bekâr 61 15,2 

Dul 50 12,5 

Meslek Emekli 38 9,5 

Özel sektör 189 47,2 

Kamu sektörü 62 15,5 

Serbest meslek 101 25,2 

Ev hanımı 10 2,5 

Eğitim düzeyi İlkokul 107 26,8 

Ortaokul 81 20,2 

Lise 136 34,0 

Lisans 57 14,2 

Önlisans 19 4,8 

Mülkiyet durumu 

 

Ev 216 54,0 

Otomobil 169 42,2 

Yazlık 24 6,0 

Arsa 93 23,2 
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Alan araştırmasına katılan bireylerin verilerine göre ankete katılanların %82,2’si erkek ve 

%17,8’si kadınlardan oluşmaktadır. Kişilerin %72,2 oranında evli, %15,2 oranında bekar ve 

%12,5 oranında dul olduğu gözlemlenmektedir. Mesleki durumları göre katılımcıların en çok 

özel sektör ve serbest meslekte yoğunlaştığı görülmektedir. Katılımcılar en çok lise ve ilkokul 

düzeyinde eğitim seviyesine sahiptir. Mülkiyet durumlarına göre katılımcıların %54 oranında 

ev sahibi oldukları ve %42,2 oranında da otomobil sahibi oldukları tespit edilmiştir. 

Çizelge 4. Çalışma Yaşamı ve Geçim Koşulları 

  Frekans % 

Çalışma durumu Çalışıyor 348 87,0 

Çalışmıyor 52 13,0 

Hane içi geliri nereden sağlıyorsunuz Çalışma geliri 319 79,8 

Emekli geliri 44 11,0 

Çalışma+emekli 11 2,8 

Diğer 26 6,5 

Hane içi geçim rahat sağlanılıyor mu? Evet 207 51,8 

Hayır 19 48,1 

Hane içi yardım alınıyor mu? Devlet kurumu 7 1,8 

Özel kuruluş 2 5 

Kişi veya kişiler 8 2,0 

Hangi sektörde çalışıyorsunuz Özel sektör 279 69,8 

Kamu sektörü 61 15,2 

İş arıyor musunuz? Evet 3 8 

Hayır 229 57,2 

Tarım ile uğraşıyor musunuz? Evet 164 41,0 

Hayır 228 57,0 

Hangi tarım ürününü üretiyorsunuz? Fındık 155 38,8 

Fasulye 9 2,2 

Mısır 5 1,2 

Tarım desteklerinden yararlanıyor musunuz? Evet 74 18,5 

Hayır 321 80,2 

Bulgulara göre araştırmaya katılan kişilerin %87’si aktif olarak çalışma hayatında yer 

alıyorken, %13’ü çalışmamaktadır. Ankete katılan kişilerin hane içi gelirlerini %79,8 oranında 

çalışarak sağlamaktadırlar. Kişiler %51,8 düzeyinde geçimlerini rahat bir şekilde sağlarken, 

%48,1 düzeyinde ise geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Hane içi yardım alanların %1,8’i devlet 

kurumundan, %5’i özel kuruluştan %2’si ise kişi veya kişilerden yardım almaktadır. 

Katılımcıların %69,8 özel sektör ve %15,2 kamu sektöründe istihdam edilmektedirler. Aynı 
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zamanda %41’i tarım ile uğraşmaktadır. Tarımsal faaliyet olarak %38,8’i fındık üretimi 

yaparken, %2,2’si fasulye ve %1,2’si mısır üretimi yapmaktadır. Tarım ile uğraşan bu kişiler 

tarım destekleri kapsamında %18,5 oranında destek alırken, %80,5 oranında destek 

almamaktadır (Çizelge 4). 

Çizelge 5. Araştırmaya Katılımcılarının Hanehalkı Ortalama Gelir Grupları 

Gelir Grupları Gelir Aralıkları N Ortalama (TL) 

1. Grup 0 ve 2.000 TL arası 129 1.742,48  

2. Grup 2.001 TL ve 3.000 TL arası 97 2.748,97  

3. Grup 3.001 TL ve 4.000 TL arası 101 3.669,80  

4. Grup 4.001 TL ve 5.000 TL arası 38 4.727,63  

5. Grup 5.000 TL ve fazlası 35 7.613,43  

Gelir grupları incelendiğinde araştırmaya katılımcılarının çoğunlukla 2.000 TL’den az gelirli 

kişiler oldukları görülmektedir. Ortalama gelir miktarları ise 1.742,48 TL’dir. Bu birinci grup 

içerisinde yaşayan açlık sınırının (yaklaşık 1686 TL) altında olan hane sayısının 63 olduğu 

tespit edilmiştir. Bu ise örneklemin %15,75’ini oluşturmaktadır. Araştırmaya en az katılım 

sağlayanlar 5.000 TL ve daha fazla gelire sahip kişilerdir. 

Çizelge 6. Araştırma Katılımcılarının Hanehalkı Geliri (TL) 

 N En düşük gelir En yüksek gelir Ortalama gelir 

Hane aylık geliri 400 1.000  25.000  3.270,50 

Çizelge 7. Hanehalkının Borçlanma Düzeyi 

Gelir Grupları Aralıkları N Ortalama Borç (TL) 

1. Grup 0 ve 2.000 TL arası 44 807,95  

2. Grup 2.001 TL ve 3.000 TL arası 21 683,33  

3. Grup 3.001 TL ve 4.000 TL arası 23 1.273,04  

4. Grup 4.001 TL ve 5.000 TL arası 4 1.000,00  

5. Grup 5.000 TL ve fazlası 4 2.000,00  

Toplam  96 979,79  

Araştırma verilerine göre en düşük gelir 1.000 TL, en yüksek gelir 25.000 TL ve ortalama 

gelir ise 3.270,50 TL’dir (Çizelge 6). En fazla borçlanan kesim kişi sayısı olarak 2.000 TL’den 

az gelirliler olup, ortalama borç miktarı ortalama gelirlerinin %46,37’sini oluşturmaktadır. 

Borçlanmanın en fazla gözlemlendiği birinci grupta, hanelerin neredeyse yarısı açlık sınırının 

altında yaşamaktadır. Dolayısıyla temel gıda maddelerinin alımında dahi zorlanan bu kesim 

birçok ihtiyacını giderebilmek için borçlanma yoluna gitmektedir. En az borçlanma düzeyi 
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olan grup, 2.001 TL ve 3.000 TL arası geliri olan kişilerdir. Bu gelir grubu borçlanma 

konusunda nispeten daha temkinli davranmaktadır. 

Çizelge 8. Hanehalkı Tasarruf Düzeyi 

Gelir Grupları Gelir Aralıkları N Ortalama Tasarruf (TL) 

1. Grup 0 ve 2.000 TL arası 5 220,20  

2. Grup 2.001 TL ve 3.000 TL arası 22 490,91  

3. Grup 3.001 TL ve 4.000 TL arası 16 812,56  

4. Grup 4.001 TL ve 5.000 TL arası 8 1.187,50  

5. Grup 5000 TL ve fazlası 12 1.566,67  

Toplam  63 844,48  

Çizelge 8’e göre toplam katılımcıların sadece %15,75’i tasarruf yapabildiğini belirtmiştir. 

Bunların yaklaşık %35’i 2.001 TL ve 3.000 TL arası gelir sahibi olan kişilerdir. En az tasarruf 

sahibi olanlar 2000 TL’den az gelir sahibi olan kişiler olup, ortalama tasarruf miktarları 220,20 

TL’dir. Gelir düzeyi arttıkça tasarruf eğilimi de yükselmiştir. En düşük gelirli birinci grup, temel 

ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı gibi doğal olarak tasarruf eğilimleri de çok düşük 

düzeylerde kalmaktadır. 

Çizelge 9. Hanehalkı Yaşam Memnuniyet Düzeyi (%)  

 Gelir Grupları  Çok iyi İyi Orta Kötü Çok kötü Toplam 

 

0 ve 2.000 TL arası  4,7 46,5 36,4 8,5 3,9 100,0 

2.001 TL ve 3.000 TL arası  10,3 50,5 36,1 2,1 1,0 100,0 

3.001 TL ve 4.000 TL arası  12,9 42,6 40,6 4,0 0,0 100,0 

4.001 TL ve 5.000 TL arası  23,7 42,1 31,6 2,6 0,0 100,0 

5.000 TL ve fazlası  22,9 57,1 14,3 2,9 2,9 100,0 

Toplam  11,5 47,0 35,0 4,8 1,8 100,0 

Araştırma katılımcılarının büyük çoğunluğu yaşam memnuniyeti olarak hayatlarının iyi devam 

ettiğini belirtmişlerdir. Özellikle gelir grubu 5000 TL ve fazlası gelire sahip olan kişilerde bu 

memnuniyet daha belirgindir. Kötü ve çok kötü şeklindeki yanıtların en düşük gelir grubunda 

toplandığı dikkati çekmektedir. Yapılan analiz sonucunda ki-kare testine göre gelir ve 

memnuniyet arasındaki ilişki %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bulgular 

özellikle düşük gelir grubunda yaşayan hanehalkının son derece kanaatkâr olduğunu da 

göstermektedir. Bu bağlamda, gelir ölçütü yaşam memnuniyeti ve refahı için tek başına bir 

gösterge değildir. Araştırma alanı olan Ünye kırsal alanla ilişkilerini koparmamış, tarımsal 

üretimini yakın mesafeden sürdürebilen kentsel bir yerleşim merkezi niteliğindedir. Kırsal 

alanla yakın ilişkisi çok büyük metropol alanlara göre Ünye gibi küçük kentsel alanları daha 
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cazip hale getirmekte, özellikle yoksulluk sınırı altında yaşayan hanehalkı için refah düzeyi 

daha yüksek bir yaşam merkezi oluşturmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre çalışma kapsamındaki kişilerin tasarruf eğilimi son derece 

düşüktür.  En düşük gelir grubunda borçlanma düzeyi, ortalama gelir içinde oldukça yüksek 

bir paya sahiptir ve bu kesim, en çok borçlanma eğilimi gösteren gruptur. Bütün bunlara 

rağmen genel olarak yaşam memnuniyet düzeylerinin yüksek olduklarını belirtmektedirler. 

Sonuç ve Tartışma 

Yoksulluk ve refah kavramları, iktisat biliminin sürekli gündemde olan önemli araştırma 

konularıdır. Ekonomilerde birçok birey çalışma hayatının içinde olsa bile yeter gelire 

ulaşamamakta, bu iktisadi anlamda bir refah sorunsalının oluşmasına neden olmaktadır.  

Sosyal ve ekonomik hayatın dinamiği içerisinde ortaya çıkan işsizlik, gelir dağılımı 

bozukluğu, ücret düşüklüğü, enflasyon gibi sorunlar ve beraberinde yoksulluk problemini de 

getirmektedir. Türkiye’de yoksulluğun boyutuna bakıldığında harcama esasına göre göreli 

yoksulluk %15’ler düzeyindedir. Bu oran kentlerde yaklaşık %7’ler düzeyine azalmakta ancak 

kırsal alanda %35’lere yaklaşmaktadır. Kırsal alanda yaşayan kişiler birçok çağdaş mal ve 

hizmet ihtiyaçlarına erişememekte ve düşük gelir elde etmektedir.  

Bu araştırmada Ordu ilini Ünye ilçesinde bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik durumu 

ortaya konulmuş, yoksulluk bağlamında incelenmiştir. Alan çalışması, Ünye kent merkezinde 

bireyler arasında fark gözetmeksizin rastgele seçilen 400 kişilik bir örneklem üzerine 

uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ile hanehalkının sosyal, ekonomik ve 

demografik özellikleri, istihdam, borçlanma, tasarruf düzeyi, gelir kaynakları, harcamaları, 

sosyal güvencesi ve devlet yardımları ile ilgili değişkenleri gelir düzeyine göre 

gruplandırılarak incelenmiş ve böylelikle hanehalkının ekonomik profili ortaya konulmuştur. 

Yapılan bu çalışma sonucunda Ünye’de araştırmaya katılan bireylerin %51,8’i elde ettikleri 

gelirle rahat bir şekilde geçinirken, %48,1’inin geçim sıkıntısı yaşadığı belirlenmiştir. Geliri 

yetersiz olan bu bireylerin sadece %8,8’i devletten yardım almaktadır. Aslında katılımcıların 

%87’si aktif olarak çalışmaktadır ama yeter gelire ulaşamamaktadır. Ayrıca katılımcıların 

%41’i bir tarımsal faaliyetle uğraşmakta olup bu hanelerin %94,51’i fındık üretimi 

yapmaktadır. Bu sektörün içindeki üreticilerin %45,12'sinin tarım desteği aldığı belirlenmiştir. 

Bunun yanısıra bu kişilerin %24’ü borçlanmış durumda ve %15,75’i ise tasarruf 

edebilmektedir. Araştırma kapsamındaki kişilerin genel olarak tasarruf eğilimi son derece 

düşüktür.  En düşük gelirli kesim en çok borçlanma eğilimi gösteren gruptur. Diğer taraftan, 

katılımcılar genel olarak yaşam memnuniyet düzeylerinin yüksek olduklarını belirtmektedirler. 

Araştırma bulgularına göre, yoksulluk sınırını belirleyen gelir ölçütü yaşam memnuniyeti ve 

refahı için tek başına bir gösterge değildir. Araştırma alanı olan Ünye kırsal alanla ilişkilerini 
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sürdüren kentsel bir yerleşim merkezi niteliğindedir. Ünye gibi küçük kentsel alanlar, kırsal 

alanla yakın mesafe olması nedeniyle büyük şehirlerde küçük alanlara sıkışmış olan 

yoksulluk sınırı altında yaşayan hanehalkı için çok daha cazip olabilmektedir. Özellikle 

yoksulluk sınırı altında bir gelirle yaşayan aileler için refah düzeyi daha yüksek bir yaşam 

merkezi oluşturmaktadır. 

Bu araştırma sonuçlarında görülebileceği gibi düşük gelir düzeyinin beraberinde getirdiği 

yoksulluk için birçok refah politikasının hem iktisadi hem de sosyal boyutlarıyla uygulanması 

gerekmektedir. Bölgesel refah düzeyinin artması için yapılacak çalışmalarda resmi ve sivil 

toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Yerel düzeyde yeni iş alanları yaratma, 

asgari ücret ve üstünde işçi çalıştıran firmaları teşvik etme, meslek edindirme kurslarının 

sayıları artırma gibi faaliyetler uygulanabilir. Tarımsal ve kırsal alanda oluşan yoksulluğun 

önüne geçebilmek için de çeşitli politikalar belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Çiftçiye verilen 

devlet desteklerinde artışlar sağlanmalıdır. Kırsal ve kentsel alanlarda bireylere yatırım, 

tasarruf, parasal yönetim gibi konularda eğitimler verilmeli, bireyler ekonomik alanda 

bilinçlendirilmelidir. 
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Semt Pazarları Esnafının Sosyo-Ekonomik Profili: Ünye Örneği 

Socioeconomic Profile of the Sellers in Periodic Markets: The Case 

of Ünye 

Seval MUTLU ÇAMOĞLU1 

Tuğçe İrem KORKMAZ 2 

ÖZET 

Semt pazarları, kırsal alandan gelen küçük tarım üreticilerinden küçük esnafa kadar toplumun farklı 

tabakalarından satıcıların ve alıcıların bulunduğu, gıda ve gıda dışı ürünlerin alım satım işlemlerinin 

yapıldığı mekânlardır. Pazar yerleri taşıdıkları özellikler açısından bulundukları toplumun yansımasıdır. 

Bu araştırmada, Ordu ili Ünye ilçesinde kurulan semt pazarlarında tezgâh açan gerek kendisinin 

yetiştirdiği gerekse aracı olarak ürünleri satan esnafın sosyo-ekonomik profilinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Ünye ilçesi kent merkezinde bulunan semt pazarlarında çalışan esnafın mevcut 

durumları ve yaşadıkları sorunları belirlemek için tesadüfi olarak seçilen 140 satıcı ile bir alan 

çalışması yapılmıştır. Sonuçları değerlendirmek için frekans dağılımı, ortalama, ki-kare ve f testi 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Pazara gelen esnafın %85’i 35 yaşın üstünde olup yaklaşık %90’ı 

kendi ürettiği malı pazarda satan mikro üreticilerdir. Bu kişilerin %24,3’ü okuma-yazma bilmeyen, 

%17,1’i sadece okur-yazar ve %44,3’ü ilkokul mezunudur. Araştırma sonuçları semt pazarcılarının 

eğitim seviyesi son derece düşük düzeyde olan bir grup olduğunu ortaya koymuştur. Esnafın %32,9’u 

geçimini sadece pazarcılıktan sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Periyodik Pazarlar, Mikro Üretici, Sosyo-Ekonomik Profil, Bölgesel Refah, 

Tarımsal Ticaret. 

ABSTRACT 

The periodic markets are places where sellers and buyers from different layers of society, from small 

agricultural producers to small dealers, trading food and non-food products. These markets are 

reflections of the society in terms of the characteristics. In this study, it is aimed to reveal the socio-

economic profile of dealers who sell their and other products that has opened a shop in the district 

markets located in Ünye of Ordu province. In order to determine the current situation and the problems 

of the dealers working in these markets in the city center of Ünye district, a field study was conducted 

with 140 randomly selected dealers. Frequency distribution, chi-square and f test methods were used 

to evaluate the results. 85% of sellers who come to the market are over 35 years old and about 90% 

are micro producers who sell their own goods in the market. 24.3% were illiterate, 17.1% were only 

literate, and 44.3% were primary school graduates. As a result of the study, the level of education of 

the district marketers found to be extremely low. 32.9% of sellers earn their living only from periodic 

markets. 
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Giriş  

Semt pazarları, esnafın kendi ürettiği ya da aracı olarak satın aldığı ürünleri, haftanın belirli 

günlerinde son tüketicilere satabildiği halka açık veya kapalı alanlardır. Tüketici açısından; bir 

mala ona ihtiyaç duyduğu zamanda ve yerde sahip olarak zaman ve mekan faydasının, 

üretici açısından; ürünlerinin tanıtımını yapabileceği ve satabileceği mekanlar olarak alış-

veriş sonucu sahiplik faydasının yaratılabildiği yerlerdir. Semt pazarlarında, kırsal alandan 

gelen küçük tarım üreticilerinden küçük esnafa kadar toplumun farklı tabakalarından satıcıları 

görmek mümkündür. Pazar yerleri taşıdıkları özellikler açısından bulundukları toplumun 

yansımasıdır (Gavcar, Uçma ve Köroğlu 2006:134). 

Esnaf, bağımsız olarak ister gezici ister dükkânda olsun kendi çalışan, ekonomik faaliyeti 

parasal sermayesi olmayan, kol ve beden gücüne dayanarak sermayeden çok emeği ile iş 

yapan sanat ve ticaretle uğraşan kişiye denir (Karahan, 2012: 6-7). Zanaatkâr ve küçük 

ticarethane sahipleri gibi pazarcılık yaparak gelir getirici iktisadi faaliyeti gerçekleştiren 

kişilerde esnaf olarak anılmaktadır.  

Kentleşmenin artması, aşırı tüketim eğilimi, artan üst sınıf ve yüksek gelirli hanehalkları ve 

sağlık bilincindeki artış, özellikle meyve ve sebzelerde, tarımsal ürünlere olan talebin 

artmasına neden olmuştur. Günümüzde, geleneksel pazarlar dışında modern süpermarketler 

bu ürünlerin dağıtım kanalının bir parçası haline gelmiştir. (Aparna ve Hanumanthaiah, 2012: 

299). Kırsal periyodik pazarlar, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ürün satış faaliyetleri için 

geleneksel lokasyonlardır (Scott, 1995: 9). Gelişmekte olan ekonomilerde yerel tüketim 

amacıyla yerli meyve ve sebze gibi küçük ölçekli tarımsal üretimler, çok az devlet 

müdahaleleri veya fiyat düzenleri ile serbest piyasa bazında işlem görmektedir. Bu pazarlar, 

üreticiden tüketiciye çok sayıda küçük, uzmanlaşmamış ve örgütlenmemiş aracılar ile 

ürünlerde standardizasyonun olmadığı, birebir fiyat pazarlığı ile nakit alışverişin yapıldığı spot 

piyasa transferi ile karakterize edilir. Bu tür pazarlama kanalları gelişmekte olan dünyanın 

çoğunda yaygın olan kırsal periyodik pazarlardan oluşmaktadır (Barreti ve Mutambatsere, 

2008: 92). 

Geleneksel ticaretin merkezi olan semt pazarları ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada 

geçmişten günümüze tarihsel dokusunu koruyan kent alanlarında önemli merkezlerdir. 

Gelişmiş ülkelerde kent planlamasına göre uygun bir şekilde konumlandırılmış ve hatta 

turistik merkezler haline gelmiş olsa da birçok gelişmekte olan ekonomide istenilen durumda 

değillerdir. Kayıtlı sektörlerde bir faaliyet olarak sınıflandırılan pazar etkinliği, varlığı şehir 

planlamada da bir ikilem oluşturmuştur. Pazar aktivitesi, şehirlerin resmi olarak tasarlanmış 

yüzünü bozmakta ve kentsel planlama alanında uygun bir yer edinmediği şeklinde 

eleştirilmektedir (Rukayah, 2012:742).  Pazarların kent merkezlerinin gelişmesinde sosyal ve 
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kültürel anlamda önemli rolleri olmuştur. Kentsel pazarlar şehirlerde ticari faaliyetlerin büyük 

bir bölümünü barındırmıştır. Ayrıca insanların sosyal, politik, kültürel ve sivil etkinliklerinin de 

mekanı olmuştur. Bu nedenle, tarih boyunca şehirlerin ve kasabaların en önemli kentsel alanı 

olarak faaliyet göstermiştir. Birçok ülkede halkın kentsel yaşamında en prestijli ve en etkili 

yerler olmuştur. Örneğin, İran’da pazarda çalışanlar toplumun en üst düzey üyeleri olarak 

kabul edilmişler ve en önemli kamu binaları çoğu pazar yerlerinin yakınlarında inşa edilmiştir 

(Moosavi, 2005:4).  

Moosavi (2005) İran için yaptığı araştırmada, muhtemelen coğrafi yakınlıktan dolayı 

Türkiye’deki pazar yerlerinin özelliklerine benzer bir şekilde pazarları tanımlamaktadır. Bu 

araştırmada şehir içinde pazar yerlerini periyodik pazar, kent pazarı, yerel pazar olarak üç 

sınıfa ayırmıştır. Periyodik pazar, özel bir mimari alana sahip olmayan, her yerde organize 

olabilen, belirli aralıklarla (haftalık, aylık vb.) düzenlenmiş ve çeşitli malların (tarımsal ürünler, 

el sanatları, giyim ve gıda maddeleri) alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği, genellikle dış 

mekanlardır. Bu tür pazarlar, zamanla sosyal koşulların değişmesiyle önemini yitirmiştir.  

Kentsel pazar, insanların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra ticari faaliyetlerini de 

barındırabilecek popüler kentsel alanlardır. Mimari açıdan kentsel çarşı bir yolun iki tarafında 

dükkanların bulunduğu dolayısıyla alışveriş, yürüyüş, sosyal diyalog ve insanların kültürel 

etkileşimi için bir mekân oluşturmuştur. Tarihi kentlerde ve kasabalarda en önemli ve etkili 

kamusal alan olarak kabul görmüştür. Yerel pazarlar ise şehir veya kasabanın belirli bir 

bölgesine tahsis edilen daha küçük bir kentsel pazar türüdür. Mimari özellikleri kent pazarına 

benzemektedir.  

Periyodik pazarlar, geçmişte özellikle düşük gelir grubundaki ülkelerde oldukça yaygınken, 

günümüzde gelişmiş ülkelerde dahi görülmektedir. Pazarın konumu, bölge nüfusu, iklimi ve 

ekonomik durumu pazarların sürekliliği, büyüklüğü, ürün çeşitliliği, etki sahası, ulaşılabilirliği 

ve kurulma zamanında önemli unsurlardır. Örneğin, yolların kesişme noktalarında kurulan 

pazarlarda ürün çeşitliliği ve tüketici sayısı fazla, ulaşılabilirliği kolay olabilmektir. Aynı 

zamanda pazarlarda köylü satıcı ve tüccar esnafın ürünlerinde çeşitliliğinde ve sayılarında da 

farklılıklar bulunmaktadır. Tüccarlar o bölgede bulunmayan ürünlerinde ticaretini yaparken, 

köylüler daha çok kendi bölgesel ürünlerinin satışını gerçekleştirirler (Tunçel, 2009: 306-308).  

Ünye’de ekonomi özellikle fındık tarımı etrafında şekillenmiştir. Fındık tarımı ile uğraşan 

üreticiler, fındık ticareti işlerini yürüten ticarethaneler ve fındık kırma-işleme tesisleri Ünye 

ekonomisinin temel unsurlarıdır. Fındık dışındaki ürünler, ailelerin genelde kendi ihtiyaçları 

için yetiştirdikleri ya da köylülerin pazarda sattıkları ürünlerdir. Ünye hurması, mısır, 

mandalina, karalahana yetiştirilmekte, iklim elverişliliği nedeniyle kivi üretimi de 

yaygınlaşmaktadır. Fındık tarımdan sonra esnaf işletmeleri, en önemli geçim kaynağıdır 

(Ünye TSO, 2019). Bu çalışmada özellikle periyodik olarak hem kapalı hem de açık 

mekanlarda Ünye’de kurulan pazarlardaki satıcıların üzerine odaklanılmakta ve pazarcılıktan 
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gelir elde eden bu kişilerin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

Bu araştırmada, Ordu ili Ünye ilçesinde kentin merkezi yerlerinde periyodik olarak kurulan 

semt pazarlarında tezgâh açan gerek kendisinin yetiştirdiği gerekse aracı olarak ürünleri 

satan esnafın sosyo-ekonomik profilinin ortaya konulması ve pazar esnafının sorunları tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Ünye ilçesi kent merkezinde belirli günlerde kurulan 10 adet semt 

pazarı bulunmaktadır. Bu pazarlardan bir adeti kapalı, diğerleri ise açık semt pazarlarıdır. Bu 

semt pazarlarında çalışan esnafın mevcut durumları ve yaşadıkları sorunları belirlemek 

amacıyla tesadüfi olarak seçilen 140 pazarcı ile yüz yüze görüşme yöntemi ile Ocak-Şubat 

2018 tarihlerinde anket uygulaması yapılarak veriler toplanmıştır.  Bu satıcıların 26’sı yerli 

esnaf, diğer geri kalan ise Ünye’nin köy, mahalle ve yakın ilçelerden gelen kişilerdir. Ayrıca, 

Ünye’de semt pazarları ile ilgili bilgi edinmek için Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 

yetkili kişilerle görüşülerek semt pazarlarının işleyişi hakkında bilgi edinilmiştir. Semt 

pazarındaki satıcılarla yapılan ankette toplam 30 soru sorulmuş, bunların tamamı kapalı uçlu 

sorulardır. Veri tipine (nominal, ordinal, interval ve ratio) göre, değişkenler arasındaki ilişkileri 

değerlendirmek için frekans dağılımı, ortalama değer, ki-kare testi ve f testi (Anova) gibi 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır (Cronk, 2017). Katılımcıların hanedeki 

toplam gelirlerine göre yedi gruba ayrılarak bir gelir sınıflandırması yapılmış ve ortalama 

değerler Anova testi yapılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Ünye’de semt pazarları ile ilgili bilgi edinmek için Zabıta Müdürlüğüne bağlı yetkili kişilerle 

görüşülerek bilgi toplanmıştır. Ünye’de bulunan semt pazarlarında Zabıta Müdürlüğüne 

kayıtlı toplam kişi sayısı 380’dir. Her hafta katılım sağlanmadığı için kayıtlı kişi sayısı kadar 

geliş olmamaktadır. Bu çalışmada araştırmanın yapıldığı dönemde semt pazarına gelen ve 

görüşmeyi yapmayı kabul eden 140 satıcı örneklem olarak belirlenmiştir. Bu semt 

pazarlarına gelen satıcılarla yüz yüze görüşülerek çalışma gerçekleşmiştir. 

Kayıtlı olan kişiler dışında usulsüz tezgâh açmak durumu ile zaman zaman 

karşılaşılabilmektedir. Bu bahsedilen usulsüzlük için Ünye Belediyesinin yürürlüğe girmiş 

olan yeni bir projesi ile önlem alınmaktadır. Tüm zabıta ekiplerinde bulunan tabletler ve 

geliştirilen program ile bütün esnafın kimlik bilgileri, tezgâh numaraları hatta esnafın ve 

tezgâhlarının fotoğrafları da bulunmaktadır. Belediyeye ait Mali Hizmetler Müdürlüğünde 

semt pazarı için görevlendirilmiş tahsildarlar tarafından tezgâha göre günlük ücret 

alınmaktadır. Daha önceleri büyüklük ya da küçüklük aranmaksızın sadece tezgâh âdetine 

göre cüzi bir ücret alınırken, yeni sistemle birlikte tezgâh boyutuna göre ücret ödemesi 

belirlenmiştir. Ayrıca, esnafın satış yaptıkları yer ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla üç katlı 

bir pazar alanı yapılmaktadır. 
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Öncelikle pazar esnafının sosyo-demografik ve ekonomik durumuna ilişkin veriler 

incelenmiştir. Çizelge 1’deki verilere göre pazara gelen esnafın %22,9’u 35-45 yaş arasında, 

%37,7’si 55 yaşının üstündedir. Yani orta yaşın üzerinde bir kesimin ağırlıklı olarak bu 

pazarlarda çalıştığı görülmektedir. %42,1’i erkek, %57,9’u kadın olup yine bunların eğitim 

düzeylerine bakıldığında %44,3’ü ilkokul mezunudur. Diğer taraftan %24,3 oranında okuma 

yazma bilmeyen kişilerin bulunması dikkat çekicidir. %17,1’i de sadece okuma yazma 

bilmektedir. Bu veriler, eğitim düzeyinin son derce düşük oluğunu göstermektedir. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi pazar esnafının %77,9’u evli iken %10,7 si bekârdır. Görüşülen 

satıcıların yaklaşık yarı yarıya SSK ve Bağkur olmak üzere tümünün sağlık sigortası vardır. 

Ortalama hanehalkı genişliği ise 3,75’tir. Yaklaşık %70’i köyde, %25’i de Ünye kent 

merkezinde yaşamaktadır. 

Çizelge 1. Pazar Esnafının Sosyo-Demografik Özellikleri  

Yaş Sayı Yüzde(%) 

15-25 4 2,9 

25-35 17 12,2 

35-45 32 22,9 

45-55 34 24,3 

55’ten büyük 53 37,7 

Cinsiyet   

Kadın 81 57,9 

Erkek 59 42,1 

Eğitim   

Okuma – Yazma Bilmeyen 34 24,3 

Okur – Yazar 24 17,1 

İlköğretim 62 44,3 

Lise 20 14,3 

Medeni Hal   

Evli 109 77,9 

Bekâr 15 10,7 

Dul-Boşanmış 16 11,4 

Sağlık Sigortası   

SSK 69 49,3 

BAĞKUR 71 50,7 

Yaşadığı yer   

Köy 97 69,3 

İlçe merkezi 35 25,0 
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Ayrıca esnafın %32,9’u geçimini sadece pazarcılıktan karşılarken, %67,1’i başka işlerde de 

faaliyet göstermektedir. Çizelge 2’de geçimlerini semt pazarı dışındaki diğer faaliyetlerden de 

sağlayan esnafın dağılımı verilmiştir. Pazar esnaflığı dışında bu kişiler kendilerini emekli 

(%11,04) ve çiftçi (%10) olarak tanımlamışlardır.  Ancak herhangi bir kooperatife üyelikleri 

bulunmamaktadır.  

Çizelge 2. Semt Pazarından Başka Gelir Kaynakları 

 Sayı Yüzde (%) 

Emekli 16 11,4 

Çiftçi 14 10,0 

Günlük İşçi 3 2,1 

Servis Şoförü 1 0,7 

Kira Geliri 5 3,6 

Esnaf 1 0,7 

Cevap verilmedi 100 71,4 

Toplam 140 100 

Esnafın %90,7’si sattığı ürünleri kendisi yetiştirirken, %7,9’u toptancıdan satın almakta ve 

%1,4’ü ise başka köylüden satın almaktadır. 

Çizelge 3. Pazara Getirilen Ürünleri Nereden Sağlandığı 

 Sayı Yüzde (%) 

Kendi üretimi 127 90,7 

Toptancıdan 11 7,9 

Başka Köylüden 2 1,4 

Toplam 140 100 

Araştırmaya katılanların %55,7’si açık pazar yerini kullanırken, %40,7’si kapalı alanı 

kullanmaktadır. Aynı zamanda her iki pazar alanın kullanılma oranı %3,6’dır. %57,1’i 

bulundukları yerin satışlara etkisinin olduğunu, %42,1’i etkisinin olmadığını belirtmişlerdir.  

Çizelge 4. Pazardaki Tezgâhın Konumu ve Satışlara Etkisi 

Pazar Konumu  Sayı Yüzde (%) 

Açık 78 55,7 

Kapalı 57 40,7 

Her ikisi 5 3,6 

Satışlara Etkisi   

Evet 80 57,1 

Hayır 59 42,1 

Toplam 140 100 
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Belediyenin pazar esnafına karşı tutumları ve pazar yeri için yaptığı altyapı ve 

modernizasyon çabaları için Likert ölçeği kullanılarak memnuniyetleri sorulmuştur. Buna göre 

büyük çoğunluk bu konuda orta düzeyde (%50’nin üstünde) memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. Esnafın %32,8’i, belediyenin kendilerine karşı tutumunu çok iyi ve iyi olarak 

ifade ederek memnun kalırken, %15’i ise belediye ile ilişkilerini kötü ya da çok kötü olarak 

belirterek memnun kalmamaktadır. Aynı şekilde belediyenin çalışmalarından %28,5’i 

memnun kalırken, %17,8’i memnun kalmamaktadır. Esnafın %23,6’sı altyapıdan memnun 

iken, %15,7’si memnun değildir. %22,9’u pazarın gelişimini çok iyi bulurken, %19,3’u kötü 

veya çok kötü bulmaktadır.  

Çizelge 5. Belediyenin Esnafa Karşı Tutumları ve Çalışmalardan Memnuniyetleri (%) 

 Tutum 
Genel 

Memnuniyet 

Altyapı 

Memnuniyeti 

Pazarın 

gelişimi 

Çok İyi 5,7 6,4 3,6 5,0 

İyi 27,1 22,1 20,0 17,9 

Normal 52,1 52,9 60,7 57,9 

Çok Kötü 8,6 11,4 8,6 12,9 

Kötü 6,4 6,4 7,1 6,4 

Toplam 100 100 100 100 

Çizelge 6 ve 7’de görüldüğü gibi esnaf, çoğunlukla Çarşamba pazarına katılmaktadır. Bu 

pazar Ünye’nin merkezinde kurulan en yoğun ve bilinen pazardır. %32,9’u meyve- sebze 

satarken, %22,9’u hayvansal gıda, %44,3’ü her iki ürünü de satmaktadır.  

Çizelge 6. Esnafların Katıldıkları Pazarlar 

Katıldıkları Pazarlar Sayı Yüzde (%) 

Çarşamba 110 78,6 

Perşembe-Çarşamba 8 5,7 

Çarşamba-Cumartesi-Perşembe 15 10,7 

Hepsi 7 5 

Toplam 140 100 

 

Çizelge 7. Sattıkları Ürün Çeşitliliği 

Sattıkları Ürünler Sayı Yüzde (%) 

Hayvansal Gıda 32 22,9 

Sebze- Meyve 46 32,9 

Hepsi 62 44,3 

Toplam 140 100 
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Çizelge 8'de pazar esnafına ilişkin bazı tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Buna göre pazar 

esnafının hanesine giren aylık toplam gelir ortalama yaklaşık 1736 TL'dir.  Semt 

pazarlarından elde edilen aylık gelir ise ortalama sadece 720 TL'dir. Bu veriler aslında semt 

pazarları çalışanlarının dönem asgari ücretinin yarısından da az gelir elde ettiğini “2018 yılı 

net asgari ücret düzeyi: 1603,12 TL (Muhasebetr, 2019)” ve zor koşullar altında geçinme 

mücadelesinde olduklarını göstermektedir. Düşük gelir düzeyine bağlı olarak aylık ortalama 

tasarruf düzeyi de son derece düşüktür. Pazar yerindeki kira ve aidat ortalama 5,39 TL, semt 

pazarındaki aylık toplam masraf (ulaşım, benzin, aidat, yeme-içme, vb.) ise 70,96 TL’dir. 

Çizelge 8. Satıcıların ekonomik durumlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

 Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Hanedeki Toplam Gelir (TL/ay) 0 5000 1735,57 1057,587 

Semt Pazarından Sağlanan Gelir (TL/ay) 20 3500 720,04 617,321 

Pazar Yerinin Kira/Aidatı 0 40 5,39 8,917 

Semt Pazarında Toplam Masrafları (TL/ay) 0 400 70,96 71,423 

Tasarruf (TL/ay) 0 200 13,93 42,438 

Katılımcıların hanedeki toplam gelirlerine göre yedi gruptan oluşan bir gelir sınıflandırması 

yapılmıştır. Örneklemin %75’inin 2000 TL’nin altında toplam hane geliri olduğu 

gözlenmektedir. Bu sonuç oldukça düşük gelirli bir esnaf kesimi ile araştırma yapıldığını 

yansıtmaktadır. Ortalama değerler Anova testi yapılarak analiz edilmiş ve semt pazarı geliri – 

toplam gelir düzeyi %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Semt pazarı geliri 

ile toplam gelir arasında doğru orantılı bir ilişki gözlenmektedir. Genel olarak, semt pazarı 

geliri toplam gelirin neredeyse yarısı kadardır. Semt pazarları çalışanları bu ticari faaliyetleri 

ile yeter gelire ulaşamamaktadırlar (Çizelge 9). TÜRKİŞ (2018) Şubat verilerine göre 2018 

yılında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 1637 TL ve yoksulluk sınırı ise 5331 TL olarak tespit 

edilmiştir. Yoksulluk sınırı hesabına gıdanın yanısıra bir hane içinde yapılan konut, giyim, 

eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçları da içeren harcamalar dahil edilmektedir (TÜRKİŞ, 2018). 

Çizelge 9. Toplam Gelir Düzeyine Göre Kişilerin Semt Pazarı Gelirleri 

Gelir Grupları 

 

Ortalama (TL/ay) *** N Standart Sapma 

500TL’den az 291,88 16 186,162 

501TL ve 1000TL arası 486,00 25 274,059 

1001TL ve 1500TL arası 711,07 28 469,660 

1501TL ve 2000TL arası 779,17 36 555,412 

2001TL ve 2500TL arası 958,33 12 775,134 

2501TL ve 3000TL arası 1100,00 10 865,384 
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3001TL’den fazla 1040,38 13 1027,007 

Toplam 720,04 140 617,321 

***: %1 düzeyinde, **: %5 düzeyinde, *: %10 düzeyinde F testine göre anlamlıdır.  

Anova testine göre tasarruf – gelir düzeyi ilişkisi %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Toplam gelir düzeyi arttıkça tasarruf düzeyinde de nispeten artış gözlenmiştir. 

500 TL’den az gelir grubunda hiç tasarruf yapılamazken, 2. ve 3. düzey gelir grubunda bir 

miktar tasarruf yapılmaktadır. 1500 TL’nin üstündeki gelir grubundan sonra ortalama tasarruf 

düzeyi artmaktadır (Çizelge 10). 

Çizelge 10. Toplam Gelir Düzeyine Göre Kişilerin Tasarruf Düzeyi 

Gelir Grupları 

 

Ortalama (TL/ay) ***  N Standart Sapma 

500TL’den az 0,00 16 ,000 

501TL ve 1000TL arası 4,00 25 20,000 

1001TL ve 1500TL arası 3,57 28 13,113 

1501TL ve 2000TL arası 13,89 36 44,096 

2001TL ve 2500TL arası 41,67 12 66,856 

2501TL ve 3000TL arası 50,00 10 74,536 

3001TL’den fazla 19,23 13 56,045 

Toplam 13,93 140 42,438 

***: %1 düzeyinde, **: %5 düzeyinde, *: %10 düzeyinde F testine göre anlamlıdır.  

Çizelge 11. Eğitim Seviyesine Göre Gelir ve Kadın Çalışan Oranı 

Eğitim 
Toplam Gelir  

(TL/ay) ***a 

Pazar Geliri  

(TL/ay) ***a 

Kadın  

(%) ***b 

Yaş  

(ort.) ***a 

Okuma–yazma 

bilmeyen 

1172,94 399,12 94,1 60,85 

Okur–yazar 1741,67 602,08 62,5 55,92 

İlköğretim 1787,90 871,53 50,0 48,15 

Lise 2522,50 937,50 15,0 35,20 

Toplam 1735,57 720,04 57,9 50,71 

***: %1 düzeyinde anlamlıdır. a F testi, b ki-kare testi 

Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi arasındaki ilişki Anova testine göre hem toplam gelir hem de 

semt pazarı geliriyle %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Eğitim seviyesi arttıkça gelir düzeyi 

de net bir şekilde artmıştır. Özellikle düşük eğitim seviyesinin gözlemlendiği bu faaliyet 

alanında eğitim seviyesinin yükselmesi gelire de olumlu bir şekilde yansımaktadır. 

Dolayısıyla bu sektörde uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar belirlenirken eğitim 

seviyesinin artırılmasına yönelik uygulamalar teşvik edilmelidir. Çizelge 11’de son sütunda 
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eğitim seviyesine göre kadın çalışanların oranı verilmiştir. Ki-kare testine göre eğitim seviyesi 

ve kadın çalışan oranı arasında %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Okuma yazma 

bilmeyenlerinin içinde kadın çalışan oranı %94,1’dir. Sadece okuma yazma bilenlerin ise 

%62,5’i kadındır.  Eğitim seviyesi arttıkça, yaş ortalaması düşmektedir. 

Cinsiyete göre gelir düzeyi incelendiğinde, 500TL’den az ve 1000TL’den az kazanan kesimin 

%80 oranında kadın olması dikkat çekicidir. Ki-kare testine %5 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

görülmektedir.  

Çizelge 12. Gelir Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı ** 

Gelir Grupları 

 

Kadın (%) Erkek (%) 

500TL’den az 81,2 18,8 

501TL ve 1000TL arası 80,0 20,0 

1001TL ve 1500TL arası 50,0 50,0 

1501TL ve 2000TL arası 50,0 50,0 

2001TL ve 2500TL arası 41,7 58,3 

2501TL ve 3000TL arası 40,0 60,0 

3001TL’den fazla 53,8 46,2 

Toplam 57,9 42,1 

***: %1 düzeyinde anlamlıdır, **: %5 düzeyinde anlamlıdır (ki-kare testine göre). 

Sonuç ve Tartışma 

Ordu ilinin Ünye ilçesinde belirli günlerde periyodik olarak kurulan semt pazarlarında yapılan 

bu araştırmada ağırlıklı olarak farklı ilçe ve köylerden gelen satıcılardan oluştuğu 

gözlenmiştir. Bu pazarlar şehrin belirli merkezlerinde toplanmakta ve satıcıların bir kısmı 

yakın köylerde kendi yetiştirdiği köy ürünlerini küçük miktarlarda satan kadınlardan 

oluşmaktadır. Bu kırsal kesimden gelen kadınlar bazıları okuma yazma dahi bilmemektedir. 

Yaş ortalaması yüksek bu kadınlar bu işi geleneksel olarak yapmaya devam etmekte, ağırlıklı 

olarak 1000TL’nin altında bir gelirle geçinmeye çalışmaktadırlar. Araştırmaya katılan pazar 

esnafı çoğunlukla 55 ve üzeri orta ve yaşlı bir gruptan oluşturmakta ve %70’i köylerde 

yaşamaktadır. Ayrıca esnafın %90,7’si sattığı ürünleri kendisi yetiştirmektedir. Araştırma 

sonucunda özellikle kadın çalışanların bulunduğu grubun yeterli eğitim ve gelir olanaklarına 

ulaşamadığını göstermiştir. Bu sonuçlar özellikle ekonomik-sosyal politikalar belirlenirken bu 

durumun dikkate alınması gerekliliğini vurgulamaktadır. Anadolu’da köy pazarlarında 

kadınların kendi yetiştirdikleri ürünleri küçük miktarlarda satarak geçinmeye çalışması 

geleneksel bir olgudur. Kent yaşamında, köy pazarları kent sakinleri tarafından son yıllarda 

oldukça talep edilen mekanlar haline gelmiştir. Dolayısıyla bu pazarlarda bu kadınlar kendi 

yetiştirdiği ürünleri getirip satmalarını devam ettirilmesini sağlayıcı teşvik edici politikaların 
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yürütülmesine ihtiyaç vardır. Artık kırsal kesimde genç yaş grupları bu işlerle uğraşmamakta 

ve muhtemelen köylü ürünlerinin satıldığı bu köy-kent pazarlarının gelecekte azalma olasılığı 

da olabilecektir. Düşük gelir düzeyinin dikkati çektiği bu faaliyet alanında, esnafın %32,9’u 

geçimini sadece pazarcılıktan sağlamaktadır. Dolayısıyla bu düşük gelir düzeyi, düşük 

tasarruf düzeyini de beraberinde getirmektedir.  

Bu araştırmaya katılan satıcılar, her hafta kurulan bu pazarların konumu, belediye 

yetkilileriyle iletişim eksikliği, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki artış, pazarın altyapı 

sorunları, organizasyon eksikliği, haksız rekabet ortamı gibi bazı sorunlar karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Bu sorunların birçoğu yerel yetkililerin çözümleyebileceği problemlerdir. 

Temelde sıkıntı yeterli iletişim kanallarının kurulamamış olmasıdır. Bu pazarların 

sürdürülebilirliği için bu sorunlara odaklanmak, çözümler üretebilmek ve özellikle kırdan 

gelen halkın yeter gelire ulaşabilmesini sağlamak gerekmektedir.  
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Yatırım Teşviklerinin İhracata Etkisi: Bolu İli Örneği 

Effect of Investment Incentives on Export: The Case Of Bolu 

Province 

Yalçın ELMAS1 

Yasin ELMAS2 

 

ÖZET 

Dış pazarlarda rekabet gücünün arttırılması, ulusal ve bölgesel gelişme politikalarının ana 

hedeflerinden birisidir. Karar alıcılar bu hedefe ulaşabilmek için bir çok enstrüman kullanmaktadır. 

İstihdam, enerji ve bedelsiz yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvikleri de bu araçlar arasında yer alır. Bu 

çalışma; yatırım teşvikleri sayesinde Bolu ilinde oluşturulan sabit sermaye yatırımlarının, ihracat 

üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma da Bolu ili için, 

2001-2017 yılları arasındaki dönemde, sabit sermeye yatırımları ($) ile ihracat ($) değişkenleri 

arasındaki ilişki Granger Nedensellik ve VAR metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre sabit sermaye yatırımlarından ihracata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. VAR modelinin Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırması sonuçları ise sabit 

sermaye yatırımlarının ihracatı olumlu yönde etkilediği ancak bu etkinin nispeten düşük olduğunu 

göstermektedir. Dolayısı ile Bolu ilinde rekabetçi bir güç tesis edilmesine yönelik çabaların artarak 

sürdürülmesi gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Bölgesel Gelişme, Yatırım Teşvikleri, VAR Modeli, Bolu 

 

ABSTRACT 

Increasing the competitiveness of foreign markets is one of the main objectives of national and 

regional development policies. Decision makers use many instruments to achieve this goal. 

Investment incentives such as employment, energy and free allocation of investment space are also 

included. This study aims to determine whether the fixed capitalinvestmentscreated in Bolu province 

have a positive effect on exports through investmentin centives. In Bolu province, between 2001-2017, 

the relationship between fixed capital investments ($) and export ($) variables were analyzed using 

Granger Causality and VAR method. According to the results, it is understood that there is a one way 

causality relation from fixed capital investments to exports. The results of Impulse-Response and 

Variance Decomposition of the VAR model show that fixed capital investments have a positive impact 
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on exports but this effect is relatively low. Therefore, efforts to establish a competitive power in Bolu 

should be continued. 

Keywords:Regional Development, Investment Incentives, VAR Model, Bolu 

1.Giriş 

Teşvikler gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun tüm ekonomilerde sıklıkla başvurulan (Yavan, 

2012: 10), uygulandıkları coğrafi alanda işletmelerin daha az maliyete katlanmasına sebep 

olarak o yöreyi diğerlerine göre cazip kılan bir tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır (Bundrick, 

2018: 11-13). Ancak vergi ve transfer sonrası eşitsizliği arttırarak kaynakların etkin dağılımını 

engellediği, hatta çevreye zarar veren projelerde kullanıldığı yönünde çeşitli eleştirilere de 

uğramaktadır (Thomas, 2016:251). 

Yatırım teşvikleri, yatırım yapmak isteyen kuruluşlara vergi desteği, kredi avantajları, alım 

garantisi, kuruluş yeri ve diğer bazı mali avantajlar sağlamaktadırlar (Dinler, 2008: 281). 

İstihdamla ilgili teşvikler bu konuda merkezi bir öneme sahiptir. İncelenen dönem içerisinde 

Türkiye izlenen teşvik programlarında, gelir vergisi stopajı ve sosyal güvenlik primi işveren 

payı gibi destekler sıklıkla kullanılmıştır. Belirli yörelerde (Adıyaman, Aksaray,Düzce, 

Malatya, Osmaniye, Zonguldak) önemli sayılabilecek başarılarda sağlanmıştır (Eser, 2011: 

128). Fakat 2016 yılında Türkiye de istihdam üzerindeki vergi yükü OECD ülkeleri 

ortalamasının (%36) biraz üzerinde (% 38,1) gerçekleşmiştir (Trejos ve Pomerleau, 2017: 7). 

Bu ve benzer göstergeler çabaların sürdürülmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

Ülkemizde uygulanan teşvik sistemleribaşta dış pazarlarda rekabet gücü kazandıracak 

yatırımların uyarılmasını amaçlamakla birlikteçıktıyı arttırmak, işsizlik oranlarını minimum 

seviyelere çekmek, bölgesel ve uluslararası farklılıkları azaltarak yatırımcılar için çekim 

merkezleri yaratmak gibi hedeflerde içermektedir (2009/15199 sayılı BKK). Sağlam bir 

rekabet gücü; ihracatın artması, dış ticaret açığının azalması ya da kapanması, tasarrufların 

artıp dış borçların düşmesi gibi bir dizi olumlu makro ekonomik sonuçlara neden olacaktır. 

Bu itibarla inceleme yapılan 2001-2017 yılları arası dönemde teşvikler dört ayrı yasal 

düzenleme ile yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. 5084 sayılı kanun öncesinde 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin gelişimine yönelik tedbirler uygulanmış ardından çıkarılan 

mezkurKanun kapsamında yatırımların ve istihdamın iyileştirilmesi doğrultusunda bölgesel 

bazlı bazı çabalara yer verilmiştir. 5084 sayılı yasa, 2001 yılında kişi başına GSYİH’sı 1500 

Amerikan Dolarından daha düşük illeri kapsamıştır. Ayrıca 2003 senesinde sosyoekonomik 

gelişmişlik endeksi negatif değere sahip illerde bu kapsama dahildir. Bu doğrultuda yeni 

yatırım ya da istihdam sağlayacak işverenlere; gelir vergisi stopajı (OSB %100, diğerleri 

%80), sosyal güvenlik primi işveren payı (en az 10 işçi çalıştıran işyerlerinde, OSB %100, 

diğerleri %80), yüzde 20’lik elektrik enerjisi desteği, ücretsizkuruluş yeri temini gibi teşvikler 



212 
 

verilmiştir (5084 S.K.). Bolu ili belirtilen kriterler çerçevesinde 2004 yılında yürürlüğe giren 

5084 sayılı yasa kapsamındaki desteklerden yararlanamamıştır (Lök, 2018: 218).  

2009 yılında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, 

mevcut yapıyı değiştirerek belirli bölgelerdeki bazı sektörlerin desteklenmesinin yanı sıra 50 

milyon Türk Lirasının üzerindeki büyük proje yatırımlarına da teşviklerden yararlanma imkânı 

sunmuştur (Eser, 2011: 136). Yatırımcılar Karar ile tüm bölgelerde fakat değişik oranlarda 

gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası, gelir vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi 

gibi imkanlardan yararlanırken, tespit edilen III üncü ve IV üncü bölgelerde faiz desteğinden 

de faydalanma olanağı bulmuşlardır. Bolu ili bu karar kapsamında TR42 bölgesindeki 

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ile birlikte I. Düzey iller arasında yer almıştır (2009/15199 

sayılı BKK).  

Çizelge 1. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (2011 yılı) 

İller Sıra SEGE  İller Sıra SEGE  İller Sıra SEGE 

İstanbul 1 4,5154 
 

Karabük 28 0,2916 
 

Aksaray 55 -0,367 

Ankara 2 2,8384 
 

Zonguldak 29 0,2758 
 

Niğde 56 -0,376 

İzmir 3 1,9715 
 

Gaziantep 30 0,2678 
 

Tokat 57 -0,382 

Kocaeli 4 1,6592 
 

Trabzon 31 0,2218 
 

Tunceli 58 -0,389 

Antalya 5 1,5026 
 

Karaman 32 0,1864 
 

Erzurum 59 -0,433 

Bursa 6 1,374 
 

Samsun 33 0,1579 
 

K.Maraş 60 -0,468 

Eskişehir 7 1,1671 
 

Rize 34 0,155 
 

Ordu 61 -0,481 

Muğla 8 1,0493 
 

Düzce 35 0,1056 
 

Gümüşhane 62 -0,481 

Tekirdağ 9 0,9154 
 

Nevşehir 36 0,1029 
 

Kilis 63 -0,573 

Denizli 10 0,9122 
 

Amasya 37 0,051 
 

Bayburt 64 -0,595 

Bolu 11 0,6394 
 

Kütahya 38 0,0198 
 

Yozgat 65 -0,608 

Edirne 12 0,6383 
 

Elazığ 39 -0,01 
 

Adıyaman 66 -0,96 

Yalova 13 0,6263 
 

Kırşehir 40 -0,021 
 

Diyarbakır 67 -1,001 

Çanakkale 14 0,5999 
 

Kırıkkale 41 -0,069 
 

Kars 68 -1,092 

Kırklareli 15 0,5923 
 

Malatya 42 -0,079 
 

Iğdır 69 -1,118 

Adana 16 0,5666 
 

Afyon 43 -0,08 
 

Batman 70 -1,12 

Kayseri 17 0,565 
 

Artvin 44 -0,105 
 

Ardahan 71 -1,138 

Sakarya 18 0,5641 
 

Erzincan 45 -0,106 
 

Bingöl 72 -1,192 

Aydın 19 0,5597 
 

Hatay 46 -0,13 
 

Şanlıurfa 73 -1,28 

Konya 20 0,5308 
 

Kastamonu 47 -0,147 
 

Mardin 74 -1,359 

Isparta 21 0,5272 
 

Bartın 48 -0,198 
 

Van 75 -1,378 

Balıkesir 22 0,4764 
 

Sivas 49 -0,221 
 

Bitlis 76 -1,4 
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Manisa 23 0,4711 
 

Çorum 50 -0,241 
 

Siirt 77 -1,417 

Mersin 24 0,4636 
 

Sinop 51 -0,248 
 

Şırnak 78 -1,461 

Uşak 25 0,3737 
 

Giresun 52 -0,256 
 

Ağrı 79 -1,637 

Burdur 26 0,3684 
 

Osmaniye 53 -0,289 
 

Hakkâri 80 -1,696 

Bilecik 27 0,3634 
 

Çankırı 54 -0,331 
 

Muş 81 -1,733 

Kaynak: (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 50). 

2012 yılında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 2009 yılındaki 

kararla aynı amaca yönelik olarak alınmış ancak bölgeler itibari ile değişiklikler arz etmiştir. 

Düzenlemelerde Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi baz alınmış, buna göre 6 farklı bölge 

tespit edilmiştir. Önceki düzenlemelere ilave olarak faiz desteğinin 3, 4, 5 ve 6’ ncı 

bölgelerde, Gelir vergisi stopajı desteğinin de sadece 6. Bölgedeki yatırımlar için verilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca büyük ölçekli yatırımlara ilave olarak ithalat bağımlılığı yüksek 

ürünlerin üretimini teşvik eden stratejik yatırımlarında desteklenmesine başlanılmıştır 

(2012/3305 sayılı BKK). Bolu ili Çizelge 1 ve 2 den takip edileceği üzere 0,639’lik Sosyo 

Ekonomik Gelişmişlik Endeksi değerine sahip olarak 2’nci grupta sınıflandırılmıştır. 

Çizelge 2. İllerin Gelişmişlik Grupları İtibari ile Dağılımı 

Gelişmişlik 

Kademesi 

Endeks Değeri 

(ED) 

İl 

Sayıları 

2010 Yılı 

Toplam Nüfusu 

(Milyon) 

Gelişmişlik Grubu 

1 ED>1,00 8 29,7 Yüksek 
 

2 1,00 >ED> 0,50 13 11,1 Orta Yükseğe Yakın 

3 0,50 >ED> 0,16 12 9,8 Orta Ortalamaya Yakın Yüksek 

4 0,16 >ED> -0,24 17 7,9 Orta Ortalamaya Yakın Düşük 

5 

-0,24 >ED> - 

1,00 16 6,6 Orta Düşüğe Yakın 

6 -1,00>ED 15 8,6 Düşük 
 

Toplam 81 73,7     

Kaynak: (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 51). 

TR 42 bölgesinde yer alan Kocaeli bu göstergelere göre 1’nci kademedeki iller kategorisinde 

bulunurken Yalova, Sakarya ve Bolu 2’nci, Düzce ise 4’ncü grupta sıralanmıştır. İller arası 

gelir dağılımındaki bu dengesizlik çizelge 3. de gösterildiği gibi Bolu ili içinde de 

gözlemlenmektedir. Merkez ilçe 2004 yılında 872 ilçe arasında 47 sırada iken Seben, 

Mudurnu, Kıbrısçık, Göynük, Dörtdivan gibi yerleşim bölgeleri negatif sosyo ekonomik 

gelişmişlik endeksi değerine sahip olmuştur. 
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Çizelge 3. Bolu da İlçelerinin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksine Göre Sıralanması 

İlçe 872 İlçe İçinde Gelişmişlik Sırası Gelişmişlik Grubu Gelişmişlik Endeksi 

Merkez 47 2 1,79561 

Yeniçağa 148 2 0,7253 

Gerede 211 3 0,37367 

Mengen 254 3 0,20002 

Seben 409 3 -0,1663 

Mudurnu 416 3 -0,17344 

Kıbrıscık 474 3 -0,26884 

Göynük 532 4 -0,38182 

Dörtdivan 566 4 -0,44608 

Kaynak: (DPT, 2004: 110). 

Bolu ilinde teşvik belgeli sabit yatırım miktarının etkilerini incelemeden önce literatürü 

araştırmak yararlı olacaktır. Teşviklerin makro ekonomik etkilerine yönelik çok sayıda 

araştırma bulunmakla birlikte ihracat ile yatırım teşvikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle teşviklerin diğer ekonomik etkilerini 

sıralamak, değişkenleri karşılaştırma olanağı sağlayacaktır.  

Akan ve Arslan, Doğu Anadolu Bölgesi için 1980-2006 yıllarına için teşvik yatırımlarının 

istihdamı nasıl etkilediğine ilişkin Regresyon ve Durağanlık Yöntemlerini kullanarak bir 

araştırma yapmışlar, istihdamın teşvikleri olumlu ve önemli şekilde etkilediği bulgusunu 

edinmişlerdir (Akan ve Arslan, 2004: 114). 

Gülmez ve Noyan’ın 2007 yılında Sivas ili için 38 KOBİ’ye uygulamış oldukları anket 

çalışmasında Ki Kare ve T testleri yapılmış, üretim miktarı, Çalışan sayısı, ürün çeşitliliği, 

teknoloji ve kârlılık ile teşvikler arasında ilişki bulunduğu saptanmıştır (Gülmez ve Noyan, 

2010: 235). 

Yavan’ın 2001-2008 döneminde regresyon yöntemi kullanarak teşvik talebini hangi 

değişkenlerin belirlediğine yönelik yapmış olduğu araştırmada, ticarete açıklık parametresinin 

etkisi küçük fakat istatiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yazara göre ihracat ve ithalat 

hacmi arttıkça yatırımcılar rekabet gücünü koruyabilmek için daha fazla korunmaya ihtiyaç 

göstermektedirler (Yavan, 2012: 32). 

Selim ve arkadaşları, 81 ilde 2001-2012 yılları arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

ve sabit yatırımların istihdama olan etkisini, panelregresyon model kullanılarak incelemişler, 

her iki bağımsız değişkenin istihdam üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamlı ve pozitif 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Selim, Koçtürk ve Eryiğit2014: 671). 
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Aydıner ise 2002-2015 döneminde Düzey II ve III olarak adlandırılan bölgede Bireysel Etkili 

Panel Veri Modeli kullanmıştır. Elde ettiği sonuçlara göre II. Bölgede bağımsız değişkenler 

olan ithalat, ihracatçı firma sayısı ve teşvik belgeli yatırım miktarlarının bağımlı değişken 

ihracatı pozitif ve anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Yatırım miktarı ihracatı en az 

etkileyen değişken olarak bulunmuştur (Aydıner, 2015a: 80). 

Yine Aydıner; Denizli, Muğla ve Aydın illeri için Bireysel Etkili Panel Veri Modeli kullanarak, 

2002- 2014yılları arasında teşviklerin istihdam ve ihracata etkisini araştırmıştır. Sonuçlara 

göre, yatırım miktarının %1 artması ihracatı %0.016 artırmaktadır. Ayrıca ihracat için bireysel 

etkisi en yüksek ilin Denizli olduğunu açıklamıştır (Aydıner, 2015b:87). 

Recepoğlu ve Değer, Düzey 2 bölgeleri için panel FMOLS, eşbütünleşme ve nedensellik 

analizleri kullanarak 2004-2011 döneminde yatırım teşviklerinin uzun dönemde bölgesel 

ekonomik büyüme üzerinde bir pozitif etkiye sahip olduğunu hesaplamışlardır. Onlara göre 

az gelişmiş yörelerde teşvikler ekonomik büyüme üzerinde daha fazla etkindir. (Recepoğlu 

ve Değer, 2016: 17). 

Öz ve Buyrukoğlu, VAR analiz kullanarak Türkiye için yaptığı incelemede, 1980-2012 yılları 

arasında uygulanan yatırım teşvik politikalarının istihdamı pozitif bir şekilde etkilediğini ortaya 

koymuşlardır (Öz ve Buyrukoğlu, 2017: 333). 

Şaşmaz ve Bayar, 2006-2016 döneminde Türkiye için ARDL Sınır ile Toda ve Yamamoto 

nedensellik testleri uygulayarak mali teşviklerin doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişlerini 

olumlu şekilde etkilediğini tespit etmişlerdir (Şaşmaz ve Bayar, 2017: 305). 

Hazman ve Kaya, Afyonkarahisar ili için 2000-2017 yılları arası dönemini incelemişler, 

nedensellik ve regresyon yöntemlerini kullanarak sabit yatırım tutarları ile ihracat arasında 

nedensellik ilişkisini saptamışlardır. Kurdukları regresyon modelinde de ihracatın üzerinde en 

etkili bağımsız değişken sabit yatırım tutarı olarak bulunmuştur (Hazman ve Kaya, 2018: 54). 

Başarır ve Sarıhan, 2002-2016 döneminde ihracat kredileri ve teşvikleri ile ihracat ilişkisini 

ARDL metoduyla araştırmışlar, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ihracatla uzun 

dönemli bir ilişkiye sahip olduklarını belirlemişlerdir (Başarır ve Sarıhan, 2018:516). 

2. Yöntem 

Bolu ilinde kullanılan teşvik belgeli sabit yatırımların ($) ihracat ($) üzerindeki etkilerini tespit 

edebilmek için çalışmada Durağanlık, Eş Bütünleşme, Granger Nedensellik, VAR yöntemleri 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 2001-2017 yılı arasındaki veriler mülga Ekonomi ve 

Kalkınma Bakanlıkları internet sitelerinden alınarak derlenmiş, teşvik verileri yıllık ortalama 

döviz kurları ile çarpılarak dönüştürülmüştür. 
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Çizelge 4. Bolu İli Dış Ticaret ve Yatırım Teşvik Verileri 

Yıllar İhracat (1000 $) İthalat (1000 $) 

Dış Ticaret 

Hacmi          

(1000 $) 

Dış Ticaret 

Açığı(1000 

$) 

Yatırım Teşvikleri 

Sabit Yatırım 

(milyon TL) 
İstihdam 

2001 8.599 29.240 37.839 -20.641  55.012 794 

2002 7.866 29.812 37.678 -21.946  51.396 1243 

2003 9.843 40.152 49.995 -30.309  38.008 586 

2004 14.064 61.590 75.653 -47.526  162.591 2892 

2005 22.635 68.129 90.764 -45.494  65.702 5246 

2006 25.155 69.828 94.983 -44.674  4.528 50 

2007 33.877 91.208 125.085 -57.332  13.064 1073 

2008 47.013 137.935 184.949 -90.922  17.904 157 

2009 45.743 99.518 145.261 -53.774  349.306 1186 

2010 53.861 114.681 168.542 -60.820  92.951 325 

2011 90.754 144.169 234.923 -53.416  208.452 568 

2012 99.505 179.394 278.899 -79.888  1.338.921 698 

2013 155.946 214.136 370.081 -58.190  329.854 1921 

2014 177.563 195.212 372.775 -17.649  120.972 1000 

2015 119.249 186.009 305.258 -66.760  456.272 666 

2016 133.045 153.815 286.860 -20.769  307.814 701 

2017 141.399 201.527 342.926 -60.127  470.375 2291 

Kaynak: Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıkları (2018) verilerinden derlenmiştir. 

 

3. Bulgular 

Araştırma için elde edilen ve dönüştürülen Bolu iline ait 2001-2017 yılları arasındaki verilerin 

öncelikle durağan olup olmadıkları araştırılmış iki değişkeninde ilk farkları alındığında 

Durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. 

Çizelge 5. Durağanlık Testi ADF İstatistiği Değerleri 

Değişken Düzey değerleri için (P) Birinci fark değerleri için (P) 

Sabit Yatırım  0.4747 0.0007 

İhracat  0.8354  0.0116 

 



217 
 

Durağanlık testinin ardından veriler aynı şoklardan birlikte etkilenip etkilenmediklerinin analiz 

edilebilmesi için eş bütünleşme testlerine tabi tutulmuştur. Sonuçlara göre serilerin arasında 

0,05 önem seviyesinde en az bir adet eş bütünleşik eşitlik bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Çizelge 6. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotezler İz İstatistiği Değerleri  Maksimum Öz Değer İstatistikleri 

H0 H1 

Öz 

değer 

Test 

istatistiği 

0,05 

Kritik 

değer 

Olasılı

k (p) 
 

Öz 

değer 

Test 

istatistiği 

0,05 

Kritik 

değer 

Olasılı

k (p) 

r=0 r≥1 

 0.84960

9 

 29.5939

0 

 15.4947

1 

 0.000

2 
 

 0.84960

9 

 28.4177

6 

 14.2646

0 

 0.000

2 

r≤1 r≥2 

 0.07541

4 

 1.17613

8 

 3.84146

6 

 0.278

1 
 

 0.07541

4 

 1.17613

8 

 3.84146

6 

 0.278

1 

 

Serilerin eş bütünleşme ve durağanlık varsayımlarını sağlamaları Granger Nedensellik 

Analizinin yapılabilmesine de olanak kılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre de 

beklenildiği gibi sabit yatırım harcamalarından ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik 

saptanmıştır. Dolayısı ile Ho hipotezi reddedilerek Sabit Yatırımların İhracatın Granger 

Nedeni olduğu kabul edilebilir. 

Çizelge 7. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Ho Hipotezi Gözlem F-Statistic Olasılık 

İhracat sabit yatırımların Granger Nedeni değildir. 
 14 

 1.55559 0.2831 

Sabit Yatırımlar ihracatın Granger nedeni değildir.  10.8477 0.0050 

 

Nedensellik testinin de olumlu çıkması, VAR modelini kullanılabileceğimizi göstermektedir. 

Ancak model kurulmadan önce uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla yapılan gecikme kriterlerini belirleme testi sonuçları Çizelge 8. de yer almaktadır. 

Tabloya göre en fazla yıldız alan gecikme 3 olduğu için araştırmada bu uzunluğun 

kullanılması tercih edilmiştir.  
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Çizelge 8.  VAR Gecikme Kriterleri 

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 

-

4.251.439 -  1.19e+26  65.71445  65.80136  65.69658 

1 

-

4.110.127  21.74037  2.54e+25  64.15580  64.41654  64.10220 

2 

-

4.029.420   9.933132*  1.45e+25  63.52954  63.96412  63.44022 

3 

-

3.969.213  5.557589   1.26e+25*   63.21866*   63.82707*   63.09360* 

Panel VAR modelinin İstikrarlı olup olmadığı AR karakteristik köklerininhesaplanan tablo 

değerlerinin 1’den küçük olması, dolayısı ile bu amaçla çizilençemberin içinde değerler 

almasına bağlıdır (Elmas, 2016: 123). Tahmin sonuçlarına göre model istikrarlı 

görünmektedir. 

Çizelge 9. AR Karakteristik Polinomu Ters Kökleri Tablo ve Grafiği 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 

Kurulan modelde otokorelasyon olup olmadığı LM testi yapılarak analiz edilmiş, söz konusu 

modelde ardışık bağımlılık sorununun olmadığı da tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

Kök Modüller 

0.986172 0.986172 

-0.486655 - 0.755507i 0.898679 

-0.486655 + 0.755507i 0.898679 

0.511353 - 0.669229i 0.842229 

0.511353 + 0.669229i 0.842229 

-0.419492 0.419492 
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Çizelge 10. LM Otokorelasyon Testi Sonuçları 

Gecikmeler LM-istatistiği Olasılık 

1  1.006585  0.9088 

2  6.296431  0.1781 

3  8.591338  0.0722 

4  6.003484  0.1989 

5  7.221776  0.1246 

 

Model Değişen Varyans sorunu olup olmadığı konusunda da değerlendirilmiş, incelenen test 

sonuçlarına göre değişen varyans olmadığı kanaatine varılmıştır.  

 

 

Çizelge 11. Değişen Varyans Testi Sonuçları 

Ki kare Serbestlik derecesi Olasılık 

 39.50361 36  0.3162 

 

Hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığı hususunda yapılan Jarque-Bera Testi sonuçları, 

Normal dağılımın da mevcut olduğunu göstermiştir. 

Çizelge 12. Normallik Testi 

Öğeler Jarque-Bera Testi Serbestlik derecesi Olasılık 

1  0.936083 2  0.6262 

2  0.474701 2  0.7887 

Ortak  1.410784 4  0.8423 

 

Modelin tüm testleri geçmesinin ardından Sabit Sermaye Yatırımları değişkeninin ihracat 

değişkeni üzerinde etkili olup olmadığı Varyans ayrıştırma tablosundan incelenebilir.  

Hesaplanan değerlere göre 2’nci dönemde ihracata ait varyansın yüzde 12,34’ü sabit 

yatırımlar tarafından üstlenilirken bu değer dönemler itibari ile giderek azalmaktadır. Dolayısı 

ile sabit yatırımlardaki değişim ihracatı kısa süreli olarak etkilemektedir. 
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Çizelge 13. Varyans Ayrıştırma Tablosu 

Dönemler S.E. İhracat Sabit Yatırım 

1 14428.01 100.0000 0.000000 

2 27551,61 87.65399 12.34601 

3 45454,87 89.53962 10.46038 

4 56789,75 91.49216 8.507837 

5 62585,24 92.74488 7.255121 

6 68156,94 93.81456 6.185435 

7 73847,33 93.91910 6.080897 

8 80350,18 94.73059 5.269406 

9 90537,04 95.60540 4.394598 

10 101891,0 96.50591 3.494094 

 

Etki tepki analizine bakılarak Sabit yatırımlarda meydana gelen bir birimlik standart şokun 

ihracatta ne kadarlık bir değişim yarattığı gözlenebilir. Değişim sürekli bir artış ifade ederse 

ele alınan değişkenin politika belirlemede etkin olduğu söylenebilecektir (Barışık ve 

Kesikoğlu, 2006: 69).  

Biçem 1. İhracatın Sabit Yatırımlara Olan Etki Tepki Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak araştırmada elde edilen bulgular etkinin ikinci ve üçüncü dönemlerden sonra negatif 

bir yön aldığı ancak 8 nci dönemde pozitife geldiğini yansıtmaktadır. Dolayısı ile Etki tepki 

grafiğine göre Sabit Yatırımların İhracat üzerinde kısa süreli pozitif bir etkiye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  

4.Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada elde edilen Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre Bolu ilinde 2001-2017 

arası dönemde teşvik belgeli sabit yatırım harcamalarından ihracata doğru tek yönlü bir 
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nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Bu bulgu araştırmanın genel beklentisine uygundur. Verilere 

uygulanan VAR modeli Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma analizi sonuçları ise sabit yatırım 

harcamalarının ihracat üzerinde kısa dönemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar 

Aynı verilere uyguladığımız ve araştırılmada ayrıntıları sunulmayan VECM modeli sonuçları 

ile tutarlı gözükmektedir. Hesaplanan VCEM modeli sonuçları iki değişken arasında uzun 

dönemli bir ilişki olmadığını göstermiş, ancak parametrelere uygulanan Wald Testi sonuçları 

ise ilişkinin kısa dönemli olduğuna işaret etmiştir. Tüm bu sonuçlar; Yavan 2012, Aydıner, 

2015 a ve 2015 b, Hazman ve Kaya 2018 çalışmalarına ve araştırmanın beklentisine 

uygundur.  

Çünkü Bolu ili yatırım teşvik sisteminden sadece genel teşvikler açısından yararlanabilmiştir. 

Araştırmada sunulan bütün yasal düzenlemelerde Bolu ili gelişmiş bölgeler arasında 

sayılmıştır. Ancak ilçelerin Sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi Merkezden çok farklıdır. Konu 

Çizelge 4. deki ithalat verileri ile birlikte değerlendirildiğinde de Bolu ilinin sürekli bir dış 

ticaret açığı verdiği görülmektedir. Teşvik sisteminin amaçlarından birisinin rekabet gücünün 

arttırılması olduğu hatırlandığında Bolu ilinin teşvik düzenlemelerinden yeterli oranda 

faydalanamaması yüzünden ekonomisinin dış pazarlarda güç kaybedebileceği 

değerlendirilmektedir.  

İlde, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan birçok sanayi kuruluşu faaliyet 

göstermektedir. Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde de ciddi ihracat kapasitesine sahip tesisler 

bulunmaktadır. Dolayısı ile ilçelerdeki yatırımlar başta olmak üzere Bolu ilinin teşvikler 

kapsamında desteklenmesi rekabet gücünü önemli ölçüde arttırabilecek, ildeki dış ticaret 

açığının kapanmasına yardımcı olabilecektir. Teşviklerde bölgesel kalkınmanın hedef 

alınması doğru olmakla birlikte illerin ihracat kapasitelerinin arttırılması da temel bir hedef 

olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
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Çokkültürlülük Avrupa Modelleri (Birleşik Krallık Örneği) 

Multiculturalism Models of European (United Kingdom Sample) 

Yılmaz CEYLAN1 

ÖZET 

Bir imparatorluk geçmişi olan, dünyanın pek çok yerinde oluşturulan kolonilerin daha sonra ülkeye göç 

etmesiyle cokkültürlü bir yapı oluşturan Birleşik Krallık konumuzu oluşturmaktadır. Birleşik Krallık (UK) 

başlı başına dört devletten (İngiltere, İskoçya, Kuzey Iranda ve Galler ) oluşan büyük bir birleşik devlet 

bütünlüğüdür. Yanı sıra kültürel çeşitlilik (özellikle dini çoğulculuk) bağlamında da Birleşik Krallık’ın 

cokkültürlü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Araştırmanın amacı, Birleşik Krallık cokkültürcülük 

politikalarını Müslümanlar bağlamında değerlendirmektir. Bu yapılırken İngiltere çokkültürlülüğünün 

sekiz gösterge (Anayasal güvence, Okul Ders Müfredatı, Medya, Muafiyetler, Çifte vatandaşlık, Etnik 

gruplara maddi destek, İki dilli eğitim, Olumlu yaklaşım) içinde kendine yer bulup bulmadığına 

bakılacak ve bunlar kısaca özetlenecektir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

İngiltere’deki farklı kültürlerden insanların sosyo-kültürel yapıları göz önünde bulundurularak birtakım 

çıkarım ve önerilerde bulunulacaktır. Sonuç olarak İngiltere’nin cokkültürcü bir politika sergilediği ve 

burada farklı kültür, kimlik ve dinin örgütlenme özgürlüğü olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kültür, Çokkültürlülük, Cokkültürcülük, Birleşik Krallık 

ABSTRACT 

The United Kingdom (UK) is a large unified state unity of four states (England, Scotland, Northern 

Ireland and Wales). Apart from these, in the context of cultural diversity (especially religious pluralism), 

the UK has immigrant policy by ‘multicultural sensibility’. The aim of the study was to evaluate the UK's 

policies on multiculturalism. We try to explain to multiculturalism of UK by eight indicators (Affirmation, 

School Curriculum,Media, Exemptions, Dual Citizenship, Funding ethnic groups, Bilingual Education, 

Affirmative Action ). In the light of the findings obtained from the research, some suggestions and 

suggestions were made considering the socio-cultural structures of people from different cultures in 

England. As a result, it is possible to say that England has a multiculturalist policy and that different 

culture, identity and religion are freedom of association. 

Key words: Migration, Culture, Multiculturalism, United Kingdom 

Giriş 

Çokkültürcülük politikalarının çıkış yerinin batı toplumları olduğu söylenebilir. Özellikle 

sömürgelerden gelen göçmenler, kültürel çeşitlilik için önemli birer unsur olarak görülebilir. 

Batının bu çeşitlilikleri içerisinde barındırırken ortaya koyduğu tecrübe, çokkültürcülük 

teorilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle Birleşik Krallık çokkültürcülük politikaları bu 

çalışmada incelenmeye çalışılmıştır. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi Muş Alparslan Üniversitesi, yceylan66@hotmail.com. 
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Birleşik Krallık’taki çokkültürlülük, göçler yoluyla oluşmuştur ve bu haliyle ABD, Kanada ve 

Avustralya örneklerinden farklılık arz etmektedir. Aslında ABD, Kanada ve Avustralya en 

baştan göçlerle oluşmuş olmaları nedeniyle diğer ülkelerden farklılık arz ettikleri söylenebilir. 

Bu haliyle Birleşik Krallığın Avrupa çokkültürcülük politikaları içerisinde değerlendirilmesi 

daha uygun görülmüştür. İngiltere, içinde barındırdığı nüfus çeşitliliği, yönetim şekli ve hukuk 

sistemi ile bu anlamda önemli bir ülkedir. Birleşik Krallık 64 milyonluk nüfus içerisinde 3 

milyona yakın Müslüman nüfus barındırmaktadır.  

Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan ancak Avrupa Birliği para birimine hiç geçmeyen ve 

Avrupa Birliğinden daha çok ABD yanlısı politikalar izleyen ve Avrupa Birliğinden çıkma 

kararı alan Birleşik Krallık ve onun çokkültürcülük politikaları, özellikle Müslümanlara dair 

yaklaşımları, alanyazın için önem arz etmektedir. Birleşik Krallığın çokkültürcülük politikaları 

daha çok sekiz gösterge üzerinden değerlendirilmeye alınacaktır. Bunlar: anayasal güvence, 

okul ders müfredatı, medya, muafiyetler, çifte vatandaşlık, etnik gruplara maddi destek, iki 

dilli eğitim ve azınlıklara karşı olumlu yaklaşımdır.  

Genelde Avrupa özelde Birleşik Krallığın çokkültürcülük noktasında karşılaştıkları en önemli 

azınlık unsur, Müslümanlardır dense abartı olmayacaktır. Ülkeye özellikle Müslüman 

ülkelerden yoğun bir göç söz konusudur. Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Birleşik 

Krallığın kültürel çeşitliliklere özellikle dini azınlıklara karşı onları kapsayıcı bir politika izlediği 

söylenebilir. Bu anlamda Birleşik Krallığı’n katı bir laiklik yerine daha yumuşak bir laiklik 

benimsediği ya da katı bir sekülerleşme değil ılımlı bir sekülerleşme politikası izlediği 

söylenebilir. Dolayısıyla bütün bu politikaların hepsini çokkültürcülük bağlamında 

değerlendirmek mümkündür.   

1. Çokkültürlülük/Çokkültürcülük  

Tarihte olduğu gibi günümüzde de farklı dinden, dilden ve ırktan her türlü insan ve topluluk 

birlikte yaşamak durumunda kalmışlardır. Bu farklılıklar geleneksel dönemde değişik 

şekillerde birlikte yaşamayı becerebilmiş ve en önemlisi modern zamandan farklı olarak 

kimlik kaygısı olarak gündeme gelmemiştir (Doytcheva, 2009: 56). Modern zamanlarda bu 

çeşitliliklerin farklı talepleri kimlik ve kimlik politikaları olarak gündeme gelmiştir (Kymlicka, 

2006: 454). Bunun neticesinde ortaya çıkan birlikte yaşama teorileri aynı zamanda bir 

ayrılıkçılık teorisi olarak algılanmaktadır. Çokkültürcülük teorilerine karşı çıkanların en önemli 

argümanları bu türden politikaların birlikte yaşamayı değil, ayrıştırmayı tetiklediği yönündedir 

(Canatan, 2009: 83). 

Çokkültürlülük, kültürel çeşitliliğin varlığına yani realiteye işaret etmektedir. Çokkültürcülük 

ise kültürel çeşitliliğin varlığına karşı takınılan felsefi ve politik tavırdır (Balı, 2005: 136). 

Buradan hareketle çokkültürlülük sosyolojik bir tespit ifade ederken, çokkültürcülük bir taraf 
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tutmayı ifade eden normatif bir kavram olarak açıklanabilir. Kültürel çeşitliliği ifade etmek için 

çokkültürlülük, kültürel çeşitliliği ve çeşitliliği olumlu ve istenilir gören ideolojik ve normatif 

durum için çokkültürcülük kavramı kullanılmaktadır (Parekh, 2000: 4; Bostancı, 2005: 117; 

Canatan, 2009: 82; Hazır, 2012: 1). Günümüzdeki hemen her toplumun dinsel, dilsel, etnik 

ve kültürel çeşitlilik barındırıyor olması, yani çokkültürlü olması, sosyolojik bir tespittir.  

Çokkültürcülük teorileri post-modern teorinin de katkılarıyla kültürelliği, dinselliği ve 

beraberinde kimlik politikalarını gündeme getirmiş ve azınlıkların eş değer saygı anlayışı 

içerisinde yaşamasını savunmuştur (Murray, 1999: 110; Köker, 2010: 13). Daha önce 

azınlıklarla farklı şekilde baş eden devletler bu saatten sonra onlardan gelen talepleri dikkate 

almak ve birlikte yaşama kültürünü geliştirecek politikalar üretmek durumunda kalmıştır. 

Ancak bu yaklaşım, bütün ülkeler için aynı düzeyde karşılık bulmamıştır. Çokkültürcülük 

politikalarının çıkış yerini batılı devletlerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Ancak 

onların içinde de çokkültürcülüğü bir politika olarak ilk izleyenlerin daha çok göçlerle oluşan 

Kanada, Avustralya ve İsveç olduğu görülmektedir. Bunların dışında kalan nacak hem klasik 

sömürgeci geleneğin bir neticesi hem de modern zamanların getirdiği küreselleşme, göç ve 

ulus-ötesi oluşumlar neticesinde çeşitlilikleri içerisinde barındıran ülkelerde de çokkültürcülük 

tartışa gelen bir unsur olmuştur. Farklı nedenlerle azınlıkları barındıran ülkelerin bunların 

taleplerin üstesinden gelmek adına onları türdeşleştirmeleri ya da asimilasyon politikaları 

izlemeleri neredeyse imkânsız hale gelmiştir.  

Birleşik Krallık hem klasik sömürgeci anlayışın hem de modern zamanların getirdiği sonuçlar 

nedeniyle kültürel çeşitlilikle yüzleşmek durumunda kalmış ülkelerden biridir. Bu maksatla 

birçok kültürü içerisinde barındıran en iyi örneklerin imparatorluklar olduğu söylenebilir. 

İmparatorluklar yapıları gereği, farklı dilden, dinden ve ırktan birçok grubu, kendi bünyesinde 

barındırmak durumunda kalmıştır (Aktay, 2003: 57; Şan ve Haşlak, 2012: 31; Anık, 2012b: 

118). Hem imparatorluk geçmişi olan hem de sömürgelerden gelen azınlıklar nedeniyle 

Birleşik Krallığı’n kültürel çeşitliliği barından ve bunlara karşı çokkültürcülük politikaları 

izleyen devlet konumunda olduğu söylenebilir. 

2. Birleşik Krallık Çokkültürcülüğü 

Avrupa devletleri çokkültürlü yapıyla genellikle işçi göçleri sonucunda karşı karşıya 

kalmışlardır. Resmi istatistiklere göre Avrupa’da yaklaşık 50 milyon göçmen yaşamaktadır. 

Bu oran ülkenin politikası ve bakış açısı ne olursa olsun o ülkeleri çokkültürlü bir ülke 

konuma getirmektedir. Çokkültürlülük, bilindiği üzere ilk olarak göçmen ülkeleri olan Amerika, 

Avustralya ve Kanada da ortaya çıkmış ve ilk kez Avustralya ve Kanada gibi devletlerde 

çokkültürcülük bir politika olarak kabul edilmiştir. Ancak, Avrupa devletleri, karşılaşılan 

çoğulcu yapıya karşı farklı politikalar izlemişlerdir.  
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Yukarıda da ifade dildiği gibi kadim bir geçmişe sahip Avrupa devletlerinin çokkültürcülük 

politikalarını Amerika, Kanada ve Avustralya’dan farklı değerlendirmek gerekebilir. 

Avrupa’nın çokkültürlü bir yer olduğunun tarihsel ve toplumsal tespiti yapılırken politik 

bağlamda Avrupa’nın çokkültürcü bir yer olmadığı ifade edilmektedir. Çünkü her ülke kendi 

içinde bulunduğu tarihsel ve kültürel değerleri bağlamında politika üretmekte ve azınlıklara 

da o açıdan yaklaşmaktadır. 

Büyük Britanya Birleşik Krallığı (The United Kingdom of Great Britain) dört ülkeden 

oluşmaktadır: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda. Yani Birleşik Krallık, İngiliz, İskoç, 

Galler ve İrlanda kimliklerinden oluşur. Benzer şekilde, Pakistan, Hindistan, Somali, Bosna, 

Afganistan, Irak, İran, Bangladeş, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye gibi farklı 

ülkelerden de çok fazla göç içeriyor. Yani, farklı ulus, ırk, kültür, din ve renk Britanya'da bir 

arada yaşıyor. Bu nedenle, İngiltere'nin kültürel çeşitlilikle karşı karşıya olduğunu ve tarihsel 

olarak kendisini çokkültürlü bir ülke olarak algıladığını söyleyebiliriz. 

İngiltere imparatorluk geçmişi olması nedeniyle daha sonrada sömürgelerden buraya göç 

etmek durumunda kalanlar nedeniyle kültürel çeşitliliği barındıran bir ülke olmuştur. Ancak 

çokkültürcülük politikalarının görünür olması İşçi Partisinin (Labour party) 1997 seçimleri 

öncesine denk gelmektedir. Yeni İşçi Partisinin Başkanı Tony Blair  ‘bütün renkler güzeldir’ 

(every color is a good color’) ve ‘Cool Britannia’ sloganlarıyla Birleşik Krallığın kültürel 

çeşitliliğe ‘iyi’ gözle baktığı/bakması gerektiğini ifade ederek çokkültürcülük politikalarına 

öncülük etmiştir.  

Ancak daha sonra ortaya çıkan 11 Eylül 2001 saldırıları, 2004 Hollanda Theo van Gogh 

olayları, 2004 Madrid tren patlaması, Londra’da 7 Temmuz 2005 günü gerçekleştirilen 

bombalamalar ve 21 Temmuz 2005 günü gerçekleştirilen başarısız bombalama girişimlerinin 

soncunda çokkültürcülüğün iflas ettiğine dair genel bir kabul oluştuğu söylenebilir (Modood, 

2013; Coştu, 2018: 24). Son dönem Avrupa’da, durumun çokkültürlülüğün lehine geliştiğini 

söylemek güçtür. Özellikle Avrupa iktidarları Angela Merkel, Nikolas Sarkozy ve David 

Cameron, çokkültürcülük politikalarının başarısızlığını ilan etmişlerdir. Çok yakın zamanda 

(28.06.2019) Rusya cumhur başbakanı Vilademir Putin çokkültürcülüğün artık kabul edilmez 

olduğunu iddia etmiştir. Almanya’da çıkarılan yeni vatandaşlık yasasına göre çok eşli 

olanların vatandaşlıktan çıkarılması kabul edilmiştir ve vatandaşlık verilecek olanlar için 

Alman yaşam kültürünü benimsemiş olma şartı getirilmiştir. 

Çokkültürcülüğe karşı olan tutum bu tutum Birleşik Krallıkta da karşılık bulmuş ve 2004 

yılından sonra çokkültürcülüğün bütünleşme yerine ayrışmayı beslediği yaygın hale gelmişti 

(Meer 2006).  Nihayet 2011 yılında David Cameron çokkültürcülük politikasının Birleşik 

Krallık için çöktüğünü ilan etmiştir. Pek çok kez azınlıklara karşı politikalarını değiştiren 
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Birleşik Krallık, 2013 yılından itibaren kalıcı olarak oturum ve vatandaşlık isteyenleri Life in 

the United Kindom (Birleşik Krallıkta Yaşam) testinden geçirmekte ve en az B1 sevisinde 

İngilizce dil yeterliliği istemektedir. 

Ancak bir saatten sonra Birleşik Krallıkta çokkültürcülük politikalarının merkezine 

Müslümanlar yerleşmiş ve Birleşik Krallığın üstesinden gelmesi gereken çeşitlilik, dini 

çeşitlilik olmuştur denebilir (Modood, 2006: 37). Birleşik Krallıkta üç milyona yakın Müslüman 

nüfusun yaşadığı düşünülmektedir. Aslında Müslümanların Birleşik Krallıkla karşı karşıya 

kaldıkları ve bir kimlik siyasetine dönüşen durum,  daha çok 1991 yılında ortaya çıkan 

‘Şeytan Ayetleri’ vakıası üzerinden açıklanabilir (Modood, 2014: 186). Hindistan kökenli 

hikâye ve roman yazarı Salman Ruşti’nin yazmış olduğu The Satanic Verses (Şeytan 

Ayetleri) kitabına karşı Müslümanların göstermiş oldukları protesto gösterileri için, Birleşik 

Krallıkta Müslüman kimliğinin örgütlü bir şekilde karşılık bulduğu ilk vakıa denebilir.  

Birleşik Krallıkta 2011 verilerine göre % 5’lik oranla Müslümanlar, dini oranda ikinci sırada 

bulunmaktadırlar (Sirkeci, 2017: 2; Coştu, 2018: 28). Batı’da şuan için çokkültürcülük 

bağlamında tartışılan konu Müslümanlara nasıl davranılacağı noktasında yoğunlaşmaktadır. 

Çokkültürcülük teorisinin en önemli isimlerinden Will Kymlicka bunu “Islamicfobic 

multiculturalism” (Çokkültürlü ama Müslümanlara karşı) olarak adlandırmaktadır. 

Müslümanların kıyafetleriyle topluma uyum sağlayamadıkları ve bu yüzden çokkültürcülük 

için sorun olduklarını ifade eden Kymlicka’ya Modood, “Somalililere bu yapılıyorken neden 

Indian Sihlere yapılmıyor” diye sormuş ve Kymlica sessiz kalmayı tercih etmiştir (Centre of 

Etnicity and Citizenship Sminar Series 22 March 2018 at University of Bristol). Buradan 

çıkarılacak sonuç, yakın gelecekte Batılı devletlerin çokkültürcülük bağlamında baş etmeleri 

gereken en önemli unsur Müslümanlar olacakmış gibi durmaktadır. 

3. Din, Dil, Kültür ve Eğitim Açısından Çeşitlilik 

Son dönem hâkim kültür içerisinde yaşayan azınlıklar dinsel, dilsel ve etnik olmak üzere üç 

şekilde ayrıştırılmaktadır (Başbakanlık Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu, 

2004; Grigoriadis, 2006: 447; Bağlı ve Özensel, 2013: 49). Bu ülkelerin azınlık unsurlara 

karşı olan tavırları da sekiz gösterge üzerinden değerlendirilmektedir. Bunlar:  Anayasal 

Güvence (Affirmation): Çokkültürlülğün Anayasal, yasal ya da parlamento tarafından 

güvenceye alınması, Okul Müfredatı (School Curriculum): Okul müferdatlarında 

çokkültürlülüğün yer alması, Medya (Media): Medyada etnik grubun temsilinin adil 

sağlanması, Muafiyetler (Exemptions): Kıyafet kuralalrından muafiyetler, Çifte Vatandaşlık 

(Dual Citizenship), Çifte vatandaşlığa izin verilmesi, Maddi Destek (Funding ethnic groups). 

Etnik grup organizasyonlarının ya da aktivitelerinin maddi olarak desteklenmesi, İki Dilli 

Eğitim (Bilingual Education). Iki dilli eğitimin ya da anadili eğitimin finanse edilmesi, Olumlu 
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Yaklaşım (Affirmative Action): Dezavantajlı göçmen gruplar için.  

Bu göstergeler içerisinde Müslüman azınlıkları ilgilendiren eğitim, din, dil ve kültürel unsurlar 

ön plana çıkmaktadır. Aslında çokkültürcülüğün ağırlık noktasını eğitimin teşkil ettiği 

söylenebilir. “Bir toplumda etnik, kültürel, dinsel ve dilsel çeşitliliğin kendi varlığını devam 

ettirebilmesi, önemli oranda eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasına ve dolayısıyla bu 

alanda kurumsallaşmasına bağlıdır” (Canatan, 2009: 91). Birleşik krallıkta Müslümanlar 

kendilerine ait bir okul açmak yerine cami çevresinde oluşturulan hafta sonu okulları 

aracılığıyla bu ihtiyacı giderme yoluna gitmektedirler. Göçmen olarak gelen insanların 

kamusal alana dâhil olma girişimleri çocukların eğitim ihtiyaçları ile gündeme gelmektedir. 

İngiltere’de Müslümanların kendi inanç, kültür ve değerlerini yeni nesillere aktarma şansına 

sahip oldukları söylenebilir. Bunu açtıkları İslam merkezleri (İslamic Center), cami, Cem evi 

ve kültür merkezleri yanı sıra özellikle Londra’da bazı okullarda müfredatta bulunan İslam ve 

Alevilik dersleriyle başardıkları söylenebilir. Sünniler cami merkezli oluş içerisindeyken, 

Aleviler cem evleri ve siyasi alanda görünür durumdadırlar.  

Farklı din ve bunun ilkeleri noktasında ihtiyaçların karşılanması genel itibariyle kamusal alan 

tartışmalarıyla gündeme gelmektedir ki okul bunun en öncelikli yeri olarak görülmektedir. 

Çocuğun kılık kıyafetinin, yeme içme durumunun ve dahası dini eğitiminin verilebilmesi, 

karşılaşılan ilk sorun olarak ortaya çıktığı söylenebilir. İngiltere’de velilere verilen bir formla 

çocuğun helal ya da vejetaryen yeme talebi dikkate alınmakta ve ona göre menü 

hazırlanmaktadır. Kılık kıyafet noktasında Avrupa ülkelerinde gündeme gelen başörtüsü 

sorunu, burka neredeyse Birleşik Karalık’ta hiç gündeme gelmemiştir. Her yasta kız çocuğu 

kılık kıyafet noktasında özgürdür. Hatta sakallı bir Müslüman başında geleneksel kıyafeti 

olan bir Sih, başörtülü bir kadın öğretmen, polis ya da başka bir kamu görevi icra edebilir. 

Birleşik Krallıkta ulusal eğitim sistemi (England) ve Gallerde (Wales) dört aşamadan 

oluşmaktadır. İlki 5-7 arası, ikincisi 7-11, uçucusu 11-14 ve dördüncüsü 14-16 yaşlarını 

kapsamaktadır (Jenkins and Cetin, 2018: 119). Birleşik Kiralıkta din dersleri zorunludur 

ancak yerel inançlar dikkate alınmaktadır. Okulda Müslüman nüfus ya da diğer din ve 

inançların bulunma durumuna göre din dersi müfredatına eklenmektedir. Mesela Alevilik bazı 

okullarda din dersleri müfredatlarında kendilerine yer bulabilmiştir (Jenkins and Cetin, 2018).  

Dil konusunda Müslüman vatandaşlar çeşitlilik göstermektedir. Pakistan, Hindistan, Somali, 

Bosna, Afganistan, Irak, İran, Bangladeş, Bulgaristan ve Türkiye’den gelen Müslümanlar 

doğal olarak farklı diller konuşmakta ve bu bağlamda farklı dil taleplerinde bulunmak 

durumunda kalmaktadırlar. Ancak Müslüman cemaatlerin bu bağlamda kurumsal bir 

taleplerinin olduğunu söylemek zordur. Bu bağlamda ortaya çıkan durum, iki dilli eğitim 

(Bilingual Education) olarak gündeme gelebilir ki bu hem Müslümanların hem de İngiltere 

vatandaşlarının istemediği bir durumdur (Canatan, 2009: 92; Tolley, 2011; Mathieu, 2018: 



230 
 

57). 

Yurt dışı Müslüman azınlıklar konuşulduğunda ‘cemaat’ terimi yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çünkü örgütlenme genellikle cami çevresinde oluşan örgütlenmeler olarak ortaya 

çıkmaktadır. Hem Londra hem diğer şehirlerde Türkiyeli Müslümanların oluşturdukları 

örgütlenmelerin ilk önceliği cami açabilmek için kurdukları dernekler çerçevesinde olmuştur. 

Mesela Bristol şehrinde Türklere ait iki örgütlenme mevcuttur. Bir tanesi ve ilk kurulanı Bristol 

Türkish Cominity tarafından kurulan Bristol Somuncu Baba derneğidir, diğeri ise Ak partinin 

yurt dışı ayağını oluşturan UETT (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türk 

Demokratlar Birliğidir. Birinci örgütlenme Diyanet İşleri Başkanlığının cami açabilme şartı 

olarak şart koştuğu bir oluşumdur ve cami devamlılığını sağladığı sürece devam etmektedir. 

Bu dernek, hafta sonu Türkçe öğreten okulların açılmasında ve devam etmesinde, Türk 

vatandaşların farklı sosyal ve kültürel aktivitelerle bir araya gelmesinde önemli rol 

üstlenmektedir. Tablo-1. Birleşik Krallık Göçmen Çokkültürcülük Politikası-2015 

Göstergeler  2015 

Anayasal Güvence (Affirmation) 0 

Okul Müfredatı (School Curriculum) 0.5 

 Medya (Media) 1 

Muafiyetler (Exemptions) 1 

Çifte Vatandaşlık (Dual Citizenship) 1 

Maddi Destek (Funding Immigrant)   1 

İki Dilli Eğitim (Bilingual Education) 0.5 

Olumlu Yaklaşım (Affirmative Action)    1 

Toplam 6 

(Mathieu, 2018: 57). 

Alanyazında çokkültürcülüğün ölçülmesi noktasında gündeme gelen göstergeler üzerinden 

2015 yılında Birleşik Krallık’ın durumu gayet iyi gözükmektedir. Anayasal Güvence dışındaki 

diğer göstergeler kısmen de olsa mevcuttur. Birleşik Krallıkta Müslüman azınlıkların cami, 

mescit ve cem evi açma noktasında karşılaştıkları yasal bir zorluk bulunmamaktadır. Ülkenin 

genelinde bütün Müslümanlara ait iki bine yakın cami ve mescit, on yedi tane cem evi ve 

kültür merkezi bulunmaktadır (Ceylan, 2019: 269).  

Çokkültürcülüğün ölçülmesi noktasında göstergeler arasında olmasa da Birleşik Krallığın 

bazı yerlerinde Şeriat mahkemeleri mevcuttur. Müslüman halkın sorunlarını giderme 

noktasında bu mahkemeler önemli görevler üstlenmektedir. Başkent Londra başta olmak 

üzere, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham, Bradford, Manchester, 

Warwickshire''da bölge mahkemelerinin bünyesinde hizmet verecek olan şeriat mahkemeleri, 
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boşanma, aile içi şiddet, mali anlaşmazlıklar gibi sosyal konularda söz söyleme hakkına 

sahiptir. Anlaşılan şu ki Müslüman halkın resmi olmayan şekilde kurup işlettikleri durum, 

resmîleştirilmektedir. Çıkarılacak sonuç, devlet sınırları içerisinde gerçekleştirilen her durum 

devlet tarafından bilinmek istenmektedir. Şerri mahkemeler tarafından verilen kararlar bölge 

mahkemesi ve Yüksek Mahkeme'nin onayıyla geçerli sayılmaktadır. 

 Tablo 2: Etnik, kültürel, dinsel ve dilsel çeşitliğe Birleşik Krallık vatandaşlarının yaklaşımı. 

Etnik çeşitlilik 

 

Kültürel çeşitlilik Dinsel çeşitlilik  Dilsel çeşitlilik  

Etnik grupların 

toplumdaki varlığı 

açısından aşağıdaki 

seçeneklerden 

hangisini ideal 

buluyorsunuz? 

Bir ülkede hemen hemen 

herkesin ortak adetleri ve 

gelenekleri paylaşması iyi 

bir şeydir! 

Bir ülkede dinsel çeşitliliğin 

olması iyi bir şeydir! 

Bir ülkede hemen hemen 

herkesin tek ortak dili 

konuşması iyi bir şeydir. 

Olma

lı 

Biraz 

olmal

ı 

Olmama

lı 

Kuvvetle 

hemfikiri

m 

Kuvvetle 

hemfikiri

m 

değilim 

Ne 

hem 

fikirim 

ne 

değili

m 

Kuvvetle 

hemfikiri

m 

Kuvvetle 

hemfikiri

m 

değilim 

Ne 

hem 

fikirim 

ne 

değili

m 

Kuvvetle 

hemfikiri

m 

Kuvvetle 

hemfikiri

m 

değilim 

Ne 

hem 

fikirim 

ne 

değili

m 

34.7 39.7 25.6 45.6 36.0 18.04 51.2 20.5 28.3 94.8 1.6 3.7 

(Canatan, 2009). 

Bu bağlamda Birleşik Krallığın azınlıkları kapsama noktasında ya da çokkültürcülük 

politikaları bağlamında iyi bir noktada olduğu söylenebilir. Bunun neticesinde de orada 

yaşayan azınlık grupların devlete aidiyetlerinde yüksek bir oranın olduğu söylenebilir. Mesela 

2002 yılında Guardian/IMC tarafından yapılan bir kanaat anketinde Britanya’da yasayan 500 

Müslümana kendilerini Müslüman olarak mı, Britanyalı olarak mı, yoksa Britanyalı-Müslüman 

olarak mı tarif edecekleri sorulmuş ve %37 Müslüman, %3 Britanyalı, % 54 Britanyalı –

Müslüman, % 6 diğer olarak cevaplamıştır (Modood, 2014: 150). Özellikle yoğunlukta olan 

Pakistanlı Müslüman nüfusun kendilerini İngiliz-Pakistanlı olarak görmeleri bu oranın yüksek 

çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir (Coştu, 2018: 36). Bu çalışma 2002 yılında yapılmıştır ki 

zamanı açısından önemlidir. Çünkü 11 Eylül ABD saldırılarından sonra Müslümanlara karşı 

olan bakış ve Müslümanların içinde bulundukları durum çokkültürcülük politikalarını ve 

Müslümanların aidiyet meselesini sorunlu hale getirmiştir. 

Çokkültürcülük karşıtlarının öne sürdükleri en önemli argümanları, Müslümanların kendi 

kültürlerine olan aşırı bağlılıkları nedeniyle entegrasyonun sağlanamadığı yönündedir. 

Yukarıda yapılmış olan çalışma bu tezi çürütecek argümanlara sahip ancak İngiltere’de 

yaşayan Türkiyeli vatandaşlar üzerinden bu düşünüldüğünde bu yaklaşımın doğruluk payı 



232 
 

gözden kaçmamaktadır. Özellikle Londra düşünüldüğünde neredeyse bütün Türkiyeli 

vatandaşların Kuzey Londra’da yaşıyor olmaları bunu destekler niteliktedir (Enneli ve 

diğerleri, 2005: 5). Enneli ve arkadaşlarının 2005 yılında yapmış oldukları bir çalışmada 

Türkiyeli bir taksici Kuzey Londra’da olduğu sürece kendisini Türkiye’deymiş gibi hissettiğini 

ancak kuzey Londra’dan çıkıp diğer yerleri görünce İngiltere’de olduğunu fark ettiğini ifade 

etmiştir (Enneli ve diğerleri, 2005: 2). Yani Birleşik Krallık başta olmak üzere Batıda yaşayan 

Müslüman azınlıklar, pek çok nedenden dolayı kendi alanlarını oluşturmakta ve orada kendi 

kimlik ve kültürlerini koruma kalkanına almaktadırlar. Bu durum sadece Türkiye’den göç 

etmiş olanlar için değil, bütün Müslümanlar için neredeyse benzer özellikler taşımaktadır. 

Bu durum için çokkültürcülük politikasının azınlıkların entegrasyonunu engellediği yönündeki 

iddiaları destekler mahiyettedir denebilir. Azınlıkta olanların dini, siyasi, etnik ve kültürel 

bölünmüşlükleri, her bir kültürün kendi içine kapanmasına ve “öteki”ne karşı teyakkuzda 

olmasına neden olmaktadır. Bu da tek tek pek çok kültürün diğerlerinden bağımsız şekilde 

varlığı anlamına gelmektedir. Bu sosyolojik durumu şöyle bir kavramla açıklamak mümkün 

olabilir: çoklu-tekkültürlülük (Multi-monoculturalism).  

Sonuç 

Birleşik Krallıkta çok kültürlülüğün temel prensiplerini belirten hiçbir merkezi veya resmi yasa 

yoktur. Bununla birlikte, Britanya’nın eş zamanlı politik manzarasının “çok kültürlü bir 

duyarlılık” ile karakterize olduğu inkâr edilemez görünüyor. İngiliz çokkültürcülük politikasının, 

yeni gelenlerin etnik ve ırksal azınlıklar olarak tanınmasına vurgu yapan ve devletin özel 

muamele düzenlediği ve göçmenlerin haklarını ayrımcılık yapmadan İngiliz vatandaşları 

olarak kullanmalarına olanak tanıyan düzenlemelerden oluştuğu söylenebilir. İngiltere, farklı 

kültürlerden insanların orada yaşamalarına izin verirken, “İngiliz” yönetimine uyum 

sağlamalarını beklemekten ziyade kendi kültürel geleneklerini uygulamaya devam 

etmektedir. Azınlık olarak ifade edilen grupların üç noktada ayrıştığı ve bu bağlamda talepte 

bulunduğu dikkate alındığında İngiltere’de yaşayan Müslümanların ayrılıkçı bir taleplerinin 

olmadığı, taleplerin daha çok din, dil ve eğitim noktasında odaklandığı söylenebilir. Dinsel, 

dilsel ve kültürel talepleri de çoğunlukla kendi teşebbüsleri ile problemsiz şekilde çözüme 

kavuşmaktadır. Bu anlamda İngiltere’de yaşayan Müslümanların taleplerinin çokkültürcülük 

politikaları çerçevesinde olduğu ve bunların çokkültürcülük politikaları gereği çözüme 

kavuştuğu söylenebilir. 
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Osmanlı Devleti’nde, İktisadi Bunalıma Çözüm Önerleri: İlk Modern 

İktisat Arayışları 

Solution Proposals to Economic Depression in The Ottoman State: 

The First Modern Economics Pursuit 

 

Yusuf Kemal ÖZTÜRK1  

ÖZET 

Osmanlı Devleti’nde iktisadi bunalım, aslında çok daha öncesinde kendini göstermeye başlasa da, 

onsekizinci yüzyılda bütün kurumlara yayıldığı görülmektedir. Başta iktisadi olmak üzere, sosyal ve 

toplumsal anlamda çöküşü, İmparatorluğun kendi içinden ve dış kaynaklı olmak üzere pek çok nedene 

bağlamak mümkündür. Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut döneminde, özellikle devlet kurumlarındaki 

yenilik arayışları, Osmanlı İmparatorluğundaki yenileşme hareketlerinin ilk göstergeleri olarak kabul 

edilebilir. Ancak, bu reform hareketleri devrin baskıcı ve etkili kurumlarının direnişiyle karşılaşmıştır. 

Bu yüzden Tanzimata kadar olan dönemde reform çabaları, geleneksel Osmanlı düzeni içerisinde 

kalınarak, yani normatif değerlerden uzaklaşmadan, iktisadi ve toplumsal yapıya alternatif çözüm 

arayışlarını içermektedir. Ancak Tanzimatla birlikte pozitif iktisat arayışlarının arttığı görülmektedir. Bu 

konudaki ilk teşebbüsler ise Batıyı görme fırsatı bulan, Devletin çeşitli kademelerindeki bürokrat kesim 

ile dönemin Aydın olarak kabul edilebilecek, gazete makaleleri yoluyla halka ulaşabilen bir zümre 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bürokrat ve aydın kesimin ortak yanları ise, İslami kurallar içerisinde 

ve Osmanlılık düşüncesinden ayrılmadan, eskinin eksik yanlarının düzeltilmesine yönelik düşünce 

üretmeleri olmuştur. Batıdaki, yaklaşık bin senelik kapitalistleşme sürecinden ve bu dönemde 

kapitalizmin geçirdiği evrelerden habersiz oldukları görülen bu kesimin görüşleri, iktisadi düşüncenin 

çağdaşlaşması yolunda atılan küçük bir adımdan öte geçemese de, ilginç saptamaları ve liberalizmin 

ilk etkilerinin görülmesi bakımından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Liberalizm, İktisadi Düşünce, İktisadi Reform. 

 

ABSTRACT 

Although the economic depression in the Ottoman Empire dated way back in history, it is seen that it 

was dispersed to all institutions in the eighteenth century. Economic, social and social decadence can 

be attributed to many reasons, from within the Empire as well as from abroad. The pursuits of 

innovation especially in state institutions during Selim the Third and Mahmut the Second Mahmut eras 

can be considered as the first indicators of the reformist movements in the Ottoman Empire. 

Nonetheless, those reformist movements faced the resistance of the repressive and influential 
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institutions of the period. Therefore, the reform efforts during the period until the Tanzimat Era 

included, by sustaining the traditional Ottoman order, i.e., without departing from normative values, the 

pursuit of alternative solutions to the economic and social structures. However, the pursuit of positive 

economics along with the Tanzimat had increased. The first attempts in that field were realized by a 

group of bureaucrats and intellectuals who had the opportunity to travel the Western realms and who 

could reach the people through newspaper articles. The common attributions of those bureaucrats and 

intellectuals involved the production of ideas for correcting the missing aspects of the old without 

leaving the idea of the Ottoman and within the Islamic rules. Although the views of this group which 

are seen to be unaware of the process of capitalization and the stages of capitalism that lasted for 

nearly a thousand years in the West were important in terms of interesting discoveries and the first 

effects of liberalism, even though they could not go beyond merely a small step in the modernization of 

economic thought. 

Keywords: Ottoman Empire, Liberalism, Economic Thought, Economic Reform. 

1. Giriş 

1838 ve sonrasında 1839 yılında ilan edilen Tanzimatla birlikte modern iktisat düşüncesi 

ülkede tanınmaya başlasa da ülkedeki yenilik hareketlerinin daha öncesinden başladığı 

görülmektedir. Yeniliklere gitme gereğinin nedeni, Osmanlı Devletini sarsan toplumsal ve 

ekonomik sıkıntılardır. Osmanlı klasik dönemi olarak adlandırılan dönemde, onaltıncı yüzyıl 

sonlarına kadar normatif değerlerine sıkı sıkıya bağlı, güçlü bir devlet özelliği gösterirken, 

sonrasında ortaya çıkan sıkıntılar normatif değerlerden çözülmeler şeklinde kendini 

göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı toprak sisteminin temel dayanağı olan tımar 

sistemi, çözülme öncesi klasik dönemde normatif iktisadi yapının temelini oluşturmaktadır. 

Osmanlı Devletinde, zenginliğin en önemli kaynağı olan toprak sistemi, askeri, mali bütün 

teşkilatlarının esasını teşkil etmesi nedeniyle, tam bir merkezi disiplin içerisinde yürütülmesini 

gerekli kılmıştır. (Barkan, 1980: 126-128,281) Çünkü toprak sisteminde meydana gelecek bir 

bozulmanın, Devletin bütününü etkileyeceği açıktır. Bu yüzden devlet, diğer alanlarda olduğu 

gibi ekonomik hayatı da kontrol altına almış, her türlü değişim eğilimlerini engellemiştir. 

Ancak onaltıncı yüzyılın sonlarından itibaren değişen iç ve dış dinamiklere ayak uydurmakta 

yetersiz kalması nedeniyle, başta toprak sistemi olmak üzere Devletin bütün kurumlarında 

çözülme belirtileri kendini göstermeye başlamıştır.  

 Bu çözülme belirtileri beraberinde yenileşme hareketlerini ve iktisadi arayışları da 

beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, Tanzimatın ilanından 1860’a kadar daha yoğun şekilde 

düşünce dünyamıza giren modern iktisat düşüncesi, aslında tabii bir gelişmenin sonucu 

olmaktan çok devlet politikasında meydana gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu 

dönemde, daha çok padişahlara sunulan layihalarda Avrupa’nın ekonomik açıdan gelişmişliği 

ve Osmanlının azgelişmişliği üzerinde durulmaktadır. Bu arada kulaktan dolma bilgilerle de 

olsa pozitif iktisat arayışlarının arttığı görülmektedir. Bu konudaki ilk teşebbüsler ise Batıyı 
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görme fırsatı bulan, Devletin çeşitli kademelerindeki bürokrat kesim tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ali ve Fuat Paşalar ile birlikte, Cevdet Paşa ve Sadık Rıfat Paşanın başını 

çektiği bu grup, iktisadi yelpazenin herhangi bir tarafına tam olarak yerleştiremediğimiz 

görüşlerinde, Devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için çeşitli reçeteler öne 

sürmüşlerdir. Aynı arayışların diğer temsilcileri ise, Namık Kemal ve Şinasi gibi dönemin 

aydın kesimidir ki, aynı zamanda özgürlükçü yaklaşımın da öncüsü olan bu aydınlar, 

yazılarında liberal ağırlıklı çözüm önerilerini savunmuşlardır. Bu bürokrat ve aydın kesimin 

aslında en fazla göze çarpan yanları, İslami kuralların yol gösterici rolüne ve Osmanlılık 

ilkesine bağlılıkları şeklinde öne çıkmaktadır. (Birand, 1955: 37). Batıdaki kapitalistleşme 

sürecini özümseyemedikleri görülen bu kesimin görüşleri, iktisadi düşüncenin 

çağdaşlaşmasına kapı aralamaktan ileriye geçememiştir. Çünkü, daha çok iktisadi 

hürriyetçilik şemsiyesi altında, pozitif-normatif ayırımı olmayan fakat ekonominin içinde 

bulunduğu sorunları aşması için çeşitli reçeteler sunan kişilerin görüşlerinden ibaret olduğu 

görülmektedir. 

2. Osmanlı Devletinde İlk Reform Hareketleri 

Her ne kadar Tanzimat ve Tanzimat aydınlarını, çağdaşlaşma yolundaki dönüşümün 

merkezinde kabul etsek de II. Mahmut dönemindeki reformcu teşebbüslerin, çağdaşlaşma 

sürecinin başlamasında etkili olduğu, bu dönüşüme kapı araladığı söylenebilir. İçinde 

bulunulan dönemde çöküşün önüne askeri alanda yapılan yeniliklerle geçileceği düşüncesi 

(Mardin, 1997: 211-212; Pamuk, 1990: 159) bu alana ağırlık verilerek, merkezi devletin 

reformlar yoluyla güçlenme ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını (Pamuk, 1990: 163) 

artırsa da reformlar sosyal hayatın bir çok alanında yayılmıştır. Özetle, Yeniçeri ocağının 

kaldırılarak ordunun düzenlenmesi için yabancı (Prusya) subayların getirilmesi, hükümet ve 

yönetim teşkilatında yapılan reformlar, Anadolu ve Rumeli’de ilk genel nüfus sayımı 

yapılması, yabancı ülkelere seyahat için pasaport usulünün konması, bütün sosyal sınıflarda 

ortak halk kılığının tespit edilmesi, ilköğretimde zorunluluğun kabul edilerek, tıbbiye ve 

harbiye yüksekokullarının açılması, aynı zamanda iktisadi reformlara gidilerek, bazı lüks 

maddelerin ülkeye sokulmasının yasaklanması, ordu için dokuma fabrikalarının kurulması, 

Osmanlı tüccarının Avrupa ile münasebetlerini desteklemek için kararlar alınması atılan ilk 

adımları oluşturmaktadır (Ülken, 1966: 38-39; Turhan, 1997: 161-165; Pamuk, 1990: 159-

160; Karal, 1964: 589-591). Bu yüzden II. Mahmut’un Batıyı örnek alan ve devlet gücüyle 

toplumun geleneksel yapısına karşı gerçekleştirilen bütün bu reform çabaları göz önüne 

alındığında, bu yenilik arayışlarının toplumsal ve kültürel değişmelere kapı açtığını düşünmek 

yanlış olmayacaktır. 

 



239 
 

3. İlk Pozitif İktisat Arayışları 

İşte Osmanlı Devletinde II. Mahmut’la hız kazanan reform hareketleri, ilk temsilcilerin 

etkisiyle yeni bir boyut kazanmıştır. İktisadi düşüncenin gelişmesi yolunda ilk adımın 

atılmasına yardım eden bu kesim, Avrupa’yı ve özellikle de Fransa’yı görme fırsatı elde 

etmiş, devletin üst düzey birkaç bürokratı ile yine birçoğu Batıda eğitim alma fırsatını bulmuş, 

Batının önlenemez ilerleyişine tanık olmuş birkaç aydın, yazar ve sanatçıdan başkası 

değildir. Ortak istekleri ise, hükümdarın yetkilerinin olabildiğince kısıtlanması, mülkiyet 

haklarının güvence altına alınması, Batıda olduğu gibi özgür bir ortamın yaratılmasıdır ki, 

aynı zamanda bu istekler Fransız devriminin etkisini de içermektedir (Ahmad, 2002: 58). 

Çünkü bu azınlık, Avrupa’nın gelişmesinin ve maddi refahın arkasındaki dinamiklerin, 

öncelikle bu gelişmeler olduğunu kavramıştır (Sayar, 2001: 116). Ancak aralarındaki fark,  

bürokrat kesimin bu reformların yapılması gereğini kabul etmekle birlikte, Sultana ve 

Hanedana tam sadık olmalarına karşın, sanatçı, aydın kesimin özellikle aşırı özgürlükçü 

düşünceleri nedeniyle, dönemin iktidarıyla hatta bu bürokrat kesimle olan husumetleridir. 

3.1. Ali ve Fuat Paşaların Çözüm Arayışları 

Tanzimattan sonra sanayileşen Batı ülkelerindeki ilerleme, Osmanlı aydınının örnek aldığı bir 

olgudur. Tanzimat Fermanı getirmekte olduğu yeni prensiplerin yanısıra, ülkede anayasal 

yönetime doğru atılmış bir adım olması ile de liberal bir nitelik taşımaktadır (Seyitdanlıoğlu, 

1996a: 106). Bu yüzden Osmanlı aydını da ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

olayın iktisadi boyutuyla ilgilenmeye başlamıştır. Bunun ilk adımlarının da Ali Paşa ve 

Keçecizade Fuat Paşaların vasiyetnameleriyle kendini göstermeye başladığı görülmektedir. 

Paşalar da diğer Tanzimat aydınları gibi, politika ve dışişlerinin önemli bir kalemi olan 

“Tercüme Odası” nda yetişmişlerdir.  

Fuat Paşa öncelikle şu noktayı vurgulamıştır: “...mahvolma felaketinden kurtulabilmekliğimiz 

İngiltere kadar paraya, Fransa kadar bilgi aydınlığına ve Rusya kadar askere sahip 

olmaklığımıza bağlıdır.” Ali Paşa ise bir adım daha ileri giderek şunları söylemektedir: 

“Mülkiyete hürriyet veriniz... Mülkiyet belirlilik kazanınca, mülk sahibi, malını değerlendirmek 

için gereken parayı kolaylıkla bulabilecektir... Devlet fabrikaları çok masraflı olup, gelişmeye 

yakın olan özel sanayii boğmaktadır. Elimizdeki önemli birinci sınıf malzeme, yapı ve 

makineler hisse senedine çevrilip, devlet fabrikalarının sevk ve yönetimi özel şirketlere teslim 

edilmelidir.” (Çavdar, 2003: 19-20). Böylece, özel mülkiyetin geliştirilip, yaygınlaştırılması 

düşüncesi ortaya konurken, sanayileşme ve özel teşebbüs özlemi, ondokuzuncu yüzyılın 

ikinci yarısında önemli görevlerde bulunan, bu iki Osmanlı Paşası tarafından açıkça ortaya 

konmaktadır. 
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Ali Paşanın özel teşebbüse verdiği önem aşağıdaki önerilerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Çünkü sadece demiryolları değil, vergilerin toplanması da dahil olmak üzere, devlet 

fabrikalarından donanmaya varacak kadar geniş bir yelpazede özelleştirmenin 

gerçekleştirilmesi gereğini savunmuştur:  

“...Vergilerin toplanmasını etkinleştirmek için tek çare, bu işi güçlü şirketlere 

devretmektir. Uzun süreli anlaşmalarla bağlanacak olan bu şirketler, halkın refahını 

geliştirme olanaklarını arama ve hükümete sunma görevini yüklenecektir...” (Akarlı, 

1978: 34). 

“...Devlet fabrikaları çok masraflı olup, gelişmeye yatkın olan özel sanayii 

boğmaktadır. Elimizdeki önemli birinci sınıf malzeme, yapı ve makineler hisse 

senedine çevrilip, devlet fabrikalarının sevk ve yönetimi özel şirketlere teslim 

edilmelidir. Sultanımız ve hükümeti, bu şirketlerin sadece hissedarları olacaklar ve 

çıkarları hisse senetleri oranına göre temsil edilecektir...” (Akarlı, 1978: 39). 

“...Sultanımıza, bu donanmayı zaman geçirmeden dağıtmalarını önereceğiz. 

Bunların yerine nisbeten küçük, hızlı, asker ve savaş malzemesi taşıyabilen, 

buharla işleyen vasıtalar koymak uygundur.... Bu deniz gücü, hisse senedi usulüyle 

servet sahiplerinden oluşan ve bunlardan birinin başkanlığı altında çalışan bir 

yönetim kurulu tarafından yönetilecektir...” (Akarlı, 1978: 41). 

Ali Paşanın devletin hantallığını görmesi yanında, özelleştirme konusunu abarttığı açıktır. 

Fuat Paşa ise özgürlükler konusundaki görüşleriyle ön plana çıkmaktadır. Ona göre 

Müslüman olmayanlara özgürlük tanınması milliyetçi duygulara kapılmalarını engelleyecektir. 

Bu yüzden halk egemenliğine dayalı bir rejim, özellikle Balkanlarda etkili olan Batı kaynaklı, 

ulusların kendi kaderini tayin etme düşüncesinin, istisnasız bütün uyrukların eşitliği ve 

parlamenter sistemin yerleşmesiyle aşılabileceğini savunmuştur (Davison, 1963: 109). 

Devletin en tepesindekilerin, vergilerin ve donanmanın özelleştirilmesini isteyecek kadar 

liberal, bütçe açıklarının giderilmesi için hem ithalata hem de ihracata yüksek vergi 

uygulanmasını isteyecek kadar müdahaleci görüşleri iktisadi alandaki belirsizliğin görülmesi 

bakımından önemlidir. Bu yüzden aslında Tanzimat aydınlarının çoğunu olduğu gibi, Ali ve 

Fuat Paşaları da iktisadi yelpazenin herhangi bir tarafına yerleştirmek zor görülmektedir. 

Ancak bu cüretlerinin, ilerde biraz daha bilimsel anlamda irdelenmeye başlanması ve artık 

kötü gidişin sorgulanmaya başlanması yolunu açmaları bakımından önemlidir. 

3.2. Cevdet Paşanın Çözüm Önerileri 

Dönemin bir diğer Paşası, Osmanlı düşün hayatında önemli bir yeri olan Cevdet Paşadır. 

Paşa Batıcı, liberal tanzimat kuşağıyla yakın ilişkilerine rağmen, eskiye bağlı ve eskinin 

üstünlüğüne inanan devlet anlayışı ile (Birand, 1955: 22) ayrı çözüm yolları ileri sürmüştür. 

En önemlisi Avrupalılaşmaya karşı çıkmış, bunun nedeni olarak da toplumsal yapı farklılığını 
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savunmuştur. Ona göre İslamiyet, devletin gücünü ve birliğini sürdüren tek faktördür ve 

medeniyetin Avrupa ile özdeşleştirilmesi yanlıştır. “Medeniyet gelininin bundan sonra hangi 

tarafa gideceğini ve ne renklere gireceğini ve nasıl elbiseler giyeceğini Allah bilir.” (Çavdar, 

1992: 32) sözleriyle bunu açıkça ortaya koymaktadır. En iyi yönetim şeklini İslamiyette 

gördüğünden, karışıklıklar içindeki Hıristiyan devlet şekillerinin çöküntü içindeki Osmanlıya 

kazandıracağı bir şey olamayacağını ileri sürmüştür (Birand, 1955: 25). Bu yüzden Cevdet 

Paşa, çözümü önce Devletin kendi iç dinamiklerinde arama taraftarıdır. 

Ancak Cevdet Paşa’nın bu görüşlerine rağmen yine de idari yapının Batılılaşmasında önemli 

bir etkiye sahip olduğu inkâr edilemez (Ortaylı, 2002(b): 24). Çünkü Paşanın reformcu yönü 

yukarıdaki görüşlerine tezat gibi görülse de yönetimin çağın gereklerine uydurulması gereğini 

açıkça ortaya koymaktadır. Şu sözleri, dönemin en gelenekçi aydınlarının dahi artık çağa ters 

düşen uygulamaların sorgulanması gereğini ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir: 

“…Kısaca reformdan uzak kalmak Allahın namus hassası olup insanlık kanunları 

zamanın hükmü ile değişmekle, ikiyüz sene evvel pek mükemmel ve hayırlı diye 

kabul olunan bir kanun ve usul, o vakitten beri kavmin mizacında ve dünya 

milletlerinin gidişinde meydana gelen değişiklikler dolayısıyla bir işe yaramaz 

dereceye gelmek tabiatın emri olduğundan, devlet bakanları için asıl lazım olacak, 

kabullenilecek olayı düşünüp tartışmak ve devletin bugünkü ihtiyaçlarına ve 

zamanın hükmüne göre incelemek ve yorumlamakla idareyi ona uydurmak ve 

mevcud nizamları gözönüne alıp, ince yerinde duruma oturtmak mes’elesidir.” 

(Cevdet Paşa, 1972: 125).  

Cevdet Paşa sanayileşmeden çok ticaret ve tarım üzerinde durmaktadır. Ona göre bu 

kesimin gelişebilmesi için tek yol da serbest ticarettir. Ancak buna rağmen, gelişmiş ülkelerle 

olan ticaretin Osmanlıya maliyetinin yüksek olduğunu kabul etmektedir. Tabi Paşa 

sanayileşmeyi de tamamen ihmal etmiş değildir. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaygın olan 

ancak Osmanlıda henüz bilinmeyen anonim şirketleri halka tanıtmak ve örnek olmak için, 

“Şirket-i Hayriyye” nin kurulması konusunda Fuat Paşa ile yaptıkları çalışmalar (Cevdet 

Paşa, 1986: 44-45), bu konudaki hassasiyetini de ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak Paşa İslami yönü ağır basan, muhafazakâr ancak devletin içine düştüğü 

durumdan kurtulabilmesi için çareler arayan reformist yönüyle öne çıkmaktadır. Dönemin 

yöneticilerini Batı hayranlığıyla suçlarken, liberal ve Batıcı Tanzimat kuşağı ile yakın ilişkiler 

içinde olması, onun katı bir Batı düşmanı olmadığını, eskiye bağlı ancak yeniliklere açık 

düşünce yapısını ortaya koymaktadır. 

3.3. Sadık Rıfat Paşanın Çözüm Arayışları 

Tazimat dönemi devlet adamı ve düşünürlerinin önde gelenlerinden birisi de Sadık Rıfat 

Paşadır. Kendi kuşağından birçokları gibi Rıfat Paşa da Avrupa’nın servet, endüstri ve 
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biliminden etkilendiğini yazılarıyla ortaya koymaktadır (Lewis, 1998: 132). Döneminin çoğu 

düşünürlerinde görüldüğü gibi, Avrupa’daki gelişmeleri aynen almayıp, Osmanlının kendi iç 

dinamikleriyle birleştirme, uyumlaştırma yoluna gitmeleri hususunu Paşada da görmek 

mümkündür. İktisat tahsil ettiğine dair bir kayıt bulunmamasına rağmen, ileri görüşlülüğü ve 

çağdaş görüşlere açık yapısı nedeniyle sosyal ve toplumsal konuların yanısıra, iktisadi 

alanda da görüşlerini beyan etmiştir (Sayar, 2001: 154). Aslında yazdıklarından, daha çok 

Batıda edindiği toplumsal ve sosyal izlenimleri aktarma gayreti içinde olduğu görülmektedir. 

Paşanın bu şekilde, devlet de dahil olmak üzere her konudaki yenilik isteklerini, “Avrupa’nın 

ahvaline dair risalesi” nde (Seyitdanlıoğlu’nun,1996b: 118-124) bulmak mümkündür. Risale 

incelendiğinde devletten askeriyeye, eğitimden yönetici yapısına kadar bir çok konuda 

Paşanın Batıda gördüğü çağdaş kurumların, devletin geri kalmışlığının önüne geçilmesi için 

ülkede de hayata geçirilmesi gerektiğini ısrarla önerdiği görülmektedir. Ayrıca İktisadi 

alandaki yenilik istekleri de Paşanın Avrupa’daki izlenimlerinin satır aralarında kendini 

göstermektedir. Öncelikle Avrupa’da “ziraatte, kazançları kendilerinde kaldığında halkın 

çalışma ve gayretlerinin daha fazla” olduğunu belirtmesi, özel mülkiyetin gerekliliğini ortaya 

koyması bakımından önemlidir. Ona göre “devlet, mülkiyet konusunda halka zulüm 

etmeyerek, kendi topraklarında kendi ürünlerini üretmelerini sağlamalı, bu yolla üretimde 

gayret ve verimliliği artırmalıdır”. Ayrıca Devletin gereksiz harcamalarından kaçınması 

gerektiğini belirterek, en önemli kaynağın vergi olduğunu ve bu kaynağın verimli kullanılması 

gerektiğini savunmuştur. Vergi konusunda ise sosyal devlet arayışları içerisinde karşımıza 

çıkmaktadır. Ona göre, vergiler ağır olmamalı, bu konuda memurlar tarafından halka zor 

kullanmayarak adaletli bir vergi politikası izlenmemeli, zorunlu tüketim mallarından vergi 

alınmayarak, sadece ipek, tütün, şarap gibi herkesin kullanmadığı lüks mallardan vergi 

alınması yoluna gidilmelidir. Paşa sanayi alanında Avrupa’nın ne kadar ilerlemiş olduğunu da 

layihasında belirterek, bunun nedeni de, buhar gücünün kullanılmaya başlanmasıyla ortaya 

çıkan makineleşmede görmektedir ki, bunda, devletlerin ticaret ve sanayiyi kolaylaştırıcı 

politikalarının, ilerlemenin kaynaklarını oluşturduğunu savunmuştur. Devamında, büyük 

maliyet gerektiren yatırımlar için sermaye sahiplerine başvurulması, bunların bu şirketlere 

ortak edilmesi, özel şirketlere de devletin müdahale etmemesi görüşleri özel teşebbüsün 

gerekliliği ve müdahaleciliğin reddedilmesi olarak değerlendirilirken, Paşanın liberal yanını 

ortaya koyduğu görülmektedir. 

3.4. Namık Kemal, İbrahim Şinasi Ve İktisadi Yaklaşımları 

Osmanlı Devletinde Batılı düşüncelerin yayılmasında etkili olan Yeni Osmanlı hareketinin 

içinde bir kesim vardı ki, onlar edebi yönleri kadar iktisadi düşünceleri ile de ön plana 

çıkmışlardır. Bunlar, laik tarafı ağır basan Şinasi ve onun yanı başında modernleşmeci, 

ancak bir o kadar da İslamcı Namık Kemal’dir (Ortaylı, 2002: 262).  
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Şinasi, maliye eğitimi almak için gittiği Avrupa’dan elde ettiği bilgi birikimini, akılcılığı ile 

birleştirerek, halkı bilinçlendirme görevini üstlenmiştir. En büyük avantajı da, edebi yönü ve 

tamamen halka hitap eden akıcı ve sade dilidir (Berkes, 2004: 261-262). Zaten kurucusu 

olduğu Tasfir-i Efkar gazetesindeki yazıları da bunu ispatlar niteliktedir. Yazılarında daha çok 

halkı aydınlatıcı siyasi ve toplumsal konulara değinmekle birlikte, ekonomik konularda da, 

hatta aşağıda değinileceği gibi maliyeci tarafını ön plana çıkaran gümrük defterlerinin 

tutulması lüzumu gibi somut örnekler vermek suretiyle görüşlerini beyan etmiştir. Tasfir-i 

Efkâr gazetesindeki bazı yazılarında servet ilminin öneminden bahsettiği görülmektedir. Ona 

göre bu yazılar devletin zenginleşme vasıtalarının bilinmesi ve tetkik edilmesi devleti 

yönetenlere faydalı olacaktır. Şinasi aynı yazısında, ülkenin ilerlemesi için kişisel servetin ve 

devlet gelirlerinin artırılması gerekliliğine inancını da şu sözleriyle dile getirmiştir: 

“Bilim ehline göre gerek fert ve gerek cemiyetin ilerlemesi ve iyilik bulması, kişisel 

servetin ve devlet maliyesinin artırılmasına bağlı olduğundan herhalde bunun 

gerçekleştirilmesine ve belki gerçekleştikten sonra devamlı ilerlemesine neden 

olacak kanunların bilinip uygulanması gerekmektedir.” (Şinasi, 1863: 114). 

Aynı makalesinin devamında ilmin üstünlüğünden bahsederken, insana faydalı bütün ilim 

kurallarının doğada saklı ve keşfedilmeyi beklediğini ileri sürmüştür. Bunların keşfedilmesinin 

insanlığın menfaatine olduğunu söylerken, doğanın üstünlüğüne atıfta bulunmaktadır. Zaten 

iktisadi liberalizmi benimseyen Şinasi’nin özellikle şu sözleri, A. Smith’in doğal düzen 

ilkesinin geçerliliğini vurgular niteliktedir: “... ki insan bu vasıtalar ile ömrü oldukça çalışsa akıl 

kuvvetiyle yapamadığı işleri, doğa az vakitte pek kolaylıkla gerçekleştirir.” (Şinasi, 1863: 114). 

Şinasi bir başka makalesinde, Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını istilasına değinirken 

bunun nedeni olarak da, sanayinin gelişmesiyle daha ucuz ve insana daha hoş gelen 

üretimin gerçekleştirilmesini ileri sürerken, bu yüzden ilerlemiş Avrupa sanayii ile rekabet 

edebilmek için yerli sanatların daha fazla teşvik edilmesini önermiştir (Şinasi, 1863: 79). 

Edebi yönüyle öne çıkan ve iktisadi yazılarıyla da ses getiren bir diğer düşünür ise Namık 

Kemal’dir. Babıali Tercüme odasında Batılı fikirlerle tanışan Namık Kemal etkilendiği Şinasi 

ile Tasvir-i Efkâr gazetesinde bir süre birlikte çalışmıştır. Avrupa uygarlığının başarılarından 

etkilenmesine, hürriyet savunusuyla öne çıkmasına rağmen, Osmanlılığa bağlı kalarak 

panislamik birlik fikrini ortaya atacak kadar dinine bağlıdır. Ona göre, İslamlığın geriliği 

Doğuyu kendi kendine gelişme fırsatından yoksun bırakan Batının emperyalist politikasıdır 

(Lewis, 1998: 141). İslam geleneklerine ve Osmanlılığa bağlı görüşlerine rağmen, insanların 

dünyada kimsenin hakimiyetine bağlanamayacaklarını savunması Aydınlanmacı felsefenin 

etkisini taşıdığını göstermektedir (Birand, 1955: 28). 

Namık Kemal de Yeni Osmanlıların diğer üyeleri gibi, Batının hızlı gelişmesinin farkındadır ve 

her fırsatta Batıda gördüğü gelişme karşısında devletin geri kalmışlığını sorgulamıştır. 
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Özellikle İbret gazetesinde “İbret” başlığı ile yayınladığı yazı, Batıdaki ilerleme karşısında 

duyduğu hayreti açıkça ortaya koymaktadır:  

“...Hasılı zamanımızın medeniyet ve memuriyeti bir hale geldi ki balada tadat 

ettiğimiz esbabı icat veya keşfedenler ihya edilmek kabil olsaydı ihtimal ki içlerinde 

hiçbiri bu alem gene terakki-i saadeti yolunda kendilerinin ifna-yi ömür ettikleri alem 

olduğuna inanmazlardı.” (Özön, 1997: 56).  

Ona göre yeni dünya düzeni, eğitim, tıp, ticaret, sanayi, sanat alanlarındaki gelişme ile 

Osmanlı devletinin çok ilerisindedir artık. Geleneklere bağlı görüşlerine rağmen, Namık 

Kemal’in ana felsefesinin hürriyetçilik anlayışı olduğu görülmektedir. Hatta edebi yönünü de 

kullanarak halka inebildiğini düşündüğümüzde hürriyetçilik akımının gelişmesinde O birinci 

sıraya yerleştirilebilir. “Birde insanın hak ve maksadı yalnız yaşamak değil, hürriyetle 

yaşamaktır...” (Özön, 1997: 212) sözleri bu görüşü destekler niteliktedir. 

Namık Kemal, İktisadi gerilikten kurtulmak için öncelikli çareyi eğitimin çağdaşlaşmasında 

görmüştür. Çünkü Devletin geri kalmışlığının nedenlerinden biri olarak gördüğü eğitime 

yeterli önemin verilmediğini belirtmiştir. Namık Kemal’in eğitime verdiği önemi şu sözlerinden 

anlamak mümkündür: “İtikadımızca maarif-i umumiyenin fevaidinden bahsetmek güneşin 

vasfında kaside söylemek gibidir. İçinde ne kadar parlak burhanlar gösterilse hasılı tahsil 

kabilinden olur...” (Özön, 1997: 95). 

Gerçekten eğitimi, ilmi, bir devlet için güneş ışığına benzeten Kemal’in bu sözleri aslında tüm 

Yeni Osmanlılar hareketine egemen olmuş bir düşüncedir. Aynı şekilde Hürriyet 

gazetesindeki şu satırlar ilim alanında geri kalmanın sonuçlarının, ticaret ve sanayiye de 

yansıdığını aktarmaktadır: “... Devletin gerilemesinin nedeni, ilmin gerilemesidir... Önceki 

Padişahlar ilme önem verirler, bunun yüzden okullar açarlardı. Sadece devlete memur 

yetiştirmek için değil, ticaret ve sanayinin gelişmesi için de ilim eğitimi verilirdi.” (Namık 

Kemal, 1868: 6). 

Bu yüzden Namık Kemal, eğitimin mutlaka geliştirilmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur. 

Ona göre eğitimin, sadece okuyup yazmak için değil, bütün kurallarıyla, çeşitli alanlarda 

uzman yetiştirecek şekilde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitimin Batıda olduğu gibi 

zorunlu olması ve kadınların da erkekler kadar bu haklardan yararlanması gereğini de ortaya 

koymuştur (Özön, 1997: 97). 

Sonuç olarak her iki aydın da Yeni Osmanlılar hareketi içerisinde etkili olmuş, ülkenin çağdaş 

değerlere kavuşması için halkı basın yoluyla bilinçlendirme görevini üstlenmişlerdir. Sahip 

oldukları edebi yönleri, halka ulaşmalarını kolaylaştırırken, Avrupa’yı görme imkânı bulmaları, 

geri kalmışlığın nedenlerini daha iyi tahlil etmelerin sağlamıştır. Ancak her ikisinin ortak 

düşüncesi, Namık Kemal’de daha belirgin olmak üzere, Yeni Osmanlıların ortak değeri olan, 
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hatta bütün ilk çağdaşlaşma hareketlerinde görülen, geleneklere kökten bağlı kalarak, içinde 

bulunulan bunalıma çareler üretmek olmuştur. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Aslında ilk reform arayışlarının satır aralarında görülen önemli bir gerçek, devletin otokratik 

iktidarının sınırlandırılması tartışmalarıdır. Bunun ilk örgütlenmesi Yeni Osmanlılar 

hareketinde görülmektedir. Başta Namık Kemal ve Ziya Paşa olmak üzere, bir anayasa 

yapılması amacını güden istekleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. İçinde ileride iktisadi 

görüşleriyle de ön plana çıkacak düşünürleri barındıran örgüt, daha çok Sultana ve 

nazırlarına karşı hareket etmişler ve basın desteğinde örgütlü bir güç olarak bir ilki 

gerçekleştirmişlerdir. Her ne kadar Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa gibi isimler Batıdan 

etkilenmişler ve yönetime liberal eleştirilerde bulunmuşlarsa da Devletin geleneksel kurallar 

içinde düzlüğe çıkacağı konusunda hemfikirdiler. 

Ondokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren bu anlamda çözüm süreci hızlansa da aslında 

yenilik çabalarının çok daha eskiye gittiği görülmektedir. 1600’lü yıllarda Koçi Bey risalesi 

başta olmak üzere, padişahlara sunulan raporlar, daha çok yönetimdeki hataların ve kötü 

gidişin sorgulanması biçiminde değerlendirilirken, yanlışların cesaretle dile getirilmesi bile 

önemli bir yenilik olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda Devletin sıkı sıkıya sarıldığı normatif 

değerlerindeki çözülmenin anlaşılabilmesi için de önemli bir başlangıçtır. Geç kalınmış olsa 

da ondokuzuncu yüzyılın başından itibaren yaşanan gelişmeler, Batılılaşma yolunda önemli 

bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde gerçekleştirilen Devletin yeniden 

kuvvetlenmesine, gelişmesine yönelik her alandaki uygulamaların düşünsel kaynağını 

Batılılaşma fikri oluşturmaktadır. Artık eski gücünün çok gerisinde olan Devlet yenilik 

arayışları içerisinde Batılılaşma fikrine sarılırken, bu çerçevede gerçekleştirilen Tanzimat ve 

sonrası reformların yine merkezi yönetimden geldiği görülmektedir. 

 Ancak Tanzimatın iktisadi alana getirdiği yenilik, başlangıçta pratiğe yönelik çabaları içerse 

de zamanla geleneksellikten uzak, iktisadi düşüncede teorik arka planı tahlil etmeye dönük 

çabaları içermesi bakımından, iktisadi bunalıma çözüm üretilmesi yolunda önemli bir atılım 

olmasıdır. 

 

 

 

 

 



246 
 

Kaynakça 

1. Ahmad, Feroz (2002) Modern Türkiye’nin Oluşumu. Ankara: Doruk Yayınları. 

2. Akarlı, Engin Deniz (1978) Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrıazamlarından Ali ve 

Fuat Paşaların Siyasi Vasiyetnameleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 

3. Barkan, Ömer Lütfi (1980) Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul: Gözlem Yayınları. 

4. Berkes, Niyazi (2004) Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

5. Birand, Kamiran (1955) Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri. 

Ankara: Son Havadis Matbaası. 

6. Cevdet Paşa, Ahmed (1972) Tarih-i Cevdet. İstanbul: Hikmet Yayınları. 

7. Cevdet Paşa, Ahmed (1986) Tezakir. IV. Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi. 

8. Çavdar, Tevfik (1992) Türkiye’de liberalizm (1860-1990). Ankara: İmge Yayınevi. 

9. Çavdar, Tevfik (2003) Türkiye ekonomisinin tarihi: 1900-1960. Ankara: İmge Kitabevi 

10. Davidson, Roderic H. (1963) Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876. (Çev.: 

Osman Akınbay). İstanbul: Papirüs Yayınevi. 

11. Karal, Enver Ziya (1964) “Gülhane Hatt-ı Hümayununda Batının Etkisi”, Belleten, c. 

XXVIII, s. 112, Ankara. 

12. Lewis, Bernerd (1998) Modern Türkiye’nin Doğuşu. (Çev.: Metin Kıratlı). Ankara: 

Tarih Kurumu Yayınları. 

13. Mardin, Şerif (1997) Türkiye’de Toplum Ve Siyaset: Makaleler I. İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

14. Namık Kemal (1868) Hürriyet, No:6, 03.08.1868. 

15. Ortaylı, İlber (2002) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: İletişim Yayınları. 

16. Özön, M. Nihat (1997) Namık Kemal ve İbret Gazetesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

17. Pamuk, Şevket (1990) 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi. İstanbul: Gerçek 

Yayınevi. 

18. Sayar, Ahmet Güner (2001) Osmanlıdan 21. Yüzyıla. İstanbul: Ötüken Yayınları. 

19. Seyitdanlıoğlu, Mehmet (1996a) “Türkiye’de Liberal Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi”,  

Liberal Düşünce dergisi, c. 1, s. 2 

20. Seyitdanlıoğlu, Mehmet (1996b) “Sadık Rıfat Paşa Ve Avrupa’nın Ahvaline Dair 

Risalesi”. Liberal Düşünce Dergisi. c.1, s.3. 

21. Şinasi (1863) Tasfir-İ Efkar, No:79, 29.03.1863. 

22. Şinasi (1863) Tasfir-İ Efkar. No:114, 31.07.1863. 

23. Turhan, Mümtaz (1997) Kültür Değişmeleri. İstanbul: MEB Yayınları. 

24. Ülken, Hilmi Ziya (1966) Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. Konya: Selçuk Yayınları. 

 



247 
 

Türkiye’de Beyaz Eşya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü 

International Competitiveness of Home Appliance Sector of Turkey 

Zeki Can SEMIZOĞLU1 

Hasan Ağan KARADUMAN2 

ABSTRACT 

Main purpose of this study is to determine international competitiveness of Home Appliances Sector of 

Turkey. In the study we are going to inspect quarterly competitiveness power of home appliance 

sector of Turkey in global area for 2006-2018q3 time span. We aimed to detect sector’s 

competitiveness, but our timespan covers 2008 and that let us see how the sector was just before the 

crash and how crash affected sector’s competitiveness. To detect the competitiveness, we used 

Revealed Competitive Advantage perspective, which uses Balassa Index. We obtained data from 

Trademap.org which is a reliable data source for global trade. We are going to see results at whole 

sector level and at different sub-product level. At the end of the study our findings asserted that 

Turkey’s home appliance sector is highly competitive in global area even before and after global crash. 

 Keywords: Revealed Comparative Advantage, Home Appliances Sector, International Trade 

ÖZET 

Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’nin beyaz eşya sektörünün uluslararası arenada rekabet gücünü 

belirlemektir. Çalışmada 2006-2018 üçüncü çeyreklik datalar ile Türkiye’nin beyaz eşya sektörünün 

rekabet gücü çeyreklik bazda incelenecektir. Çalışmanın ana amacı sektörün rekabet gücünü 

belirlemek olsa da veri setinin 2008 dönemini de kapsaması bize sektörün rekabet gücünün 2008 krizi 

öncesi ve sonrasında nasıl olduğunu da inceleme fırsatı verecektir. Sektörün rekabet gücü ölçümü ise 

Balassa Endeksini baz alan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler perspektifi çerçevesinde olacaktır. 

Çalışmada kullanılan veriler uluslararası ticaret verisi elde etmede oldukça güvenilir bir kaynak olan 

Tramap.org’dan alınmıştır. Sonuçlar genel olarak raporlanmakla beraber aynı zamanda değişik alt 

ürün gruplarına göre de raporlanacaktır. Çalışmanın sonunda bulgularımız beyaz eşya sektörünün 

hem kriz öncesi hem de kriz sonrası oldukça rekabet gücüne sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Açıklamalı Karşılaştırmalı Üstünlük, Beyaz Eşya Sektörü, Uluslararası Ticaret  

 

Introduction 

Home appliances sector is one of the most important sectors in Turkey. Today Turkey has 

two world-wide brands in the sector and it is a production hub for some of the most important 
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brands. Some selected top brands’ combined revenue is 131,2 billion dollar in 

2016(Acemoglu; Özata; Nirun; Gürel, 2013:11). According to a report of Applia, which is an 

association for home appliances companies in Europe, 244,1 million products were traded in 

Europe. It is expected technical consumer good market to expand by %2 percent in 2019 

and 172 billion dollar is home appliance sector’s share in it (GFK, 2019). 

When we investigate literature, the most comprehensive study on competitiveness of home 

appliance sector of Turkey is Akis (2008)’s Phd. thesis. The study gives us revealed 

comparative advantage index of home appliance sector of Turkey. In the study Akis asserts 

that Turkey has strong competitiveness in global markets for household type refrigerators, 

household type deep freezers, household type washing machines, household type 

dishwashers and cooking products between 1995 – 2007 time span. As a result, general 

competitiveness power of sector is high relatively other countries in the field like Germany, 

Italy and South Korea. 

In this study, we are going to inspects international competitiveness of home appliance 

sector of Turkey. At first, we are going to describe our research methodology and we analyse 

the subject. After that we share out finding at the general sector level, but sector has many 

product types. Therefore, it is important to report sub-product findings. At the end, we are 

going to share a general conclusion about the study and general international 

competitiveness of the home appliances sector of Turkey. As a one of the main driving forces 

in manufacturing of Turkey, we are going to share our view about relation between 

macroeconomic situation and sector. 

Methodology 

There are various trade indicators to measure international competitiveness (WTO, 2019). 

We are going to use Revealed Comparative Advantage (RCA) Index to measure 

international competitiveness of home appliances of Turkey. Well-know economist Bela 

Balassa creates an index called Balassa Index in 1965. Main purpose of the index was to 

measure a country’s “Revealed Comparative Advantage”. It is possible to measure index in 

different level, like global level, regional level or between countries (Utkulu , et al., 2004:8).  

Interpretation of index is relatively easier than other tools in economics and it is one of the 

easiest tools to apply in economics. If the index is less than one, that indicates that 

competitiveness of related country’s in related sector is low. If the index is higher than 1, then 

it indicates that country’s competitiveness is high. This index can be calculated as follows; 

𝑹𝑪𝑨𝒊𝒋 =

𝒙𝒊𝒋
𝒙𝒊𝒕
𝒙𝒘𝒋
𝒙𝒘𝒕

. 
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In numerator of the equation above; xij denotes value of country i’s export of good j, xit 

denotes total value of country i’s export. In the denominator of the equation xwj denotes value 

of world’s total value export of good j and xwt denotes total value of world export.  

To analyse international competitiveness of Turkey in global markets, total export value of 

home appliance products, total export value of Turkey, total export value of home appliance 

products of World and total value of World export are needed. Data used in this study 

obtained from TradeMap. It is a reliable and trustworthy source, which is in collaboration with 

European Union and World Trade Organisation, to obtain international trade data even at the 

sub-product level with detailed custom codes. Our data cover from 2006Q1 period to 

2018Q3.  

Home appliance concept is a little bit opaque. It is important to determine which product is in 

this concept. In this study our home appliance sector consists of dishwashers, deep freezers 

and refrigerators, washing machines, vacuum cleaners, electrical kitchen appliance, stoves, 

drying machines and irons. Some analyses do not include small electrical appliances like 

stoves or ovens and on the other hand some analyses include televisions. In this study we 

include small electrical appliances and stoves but exclude televisions. 

Findings 

Below total export values and total home appliance export values of Turkey can be found in 

Figure 1. Turkey’s total export is represented by orange line and Turkey’s home appliance 

export value is represented by blue line. The series cover 2006Q1-2008Q3 period. The left 

axis denotes the home appliance export values and the right axis denotes the total export 

value of Turkey in regarded period. When we look at the both series we can easily observe 

that there is strong co-movement between two series except some points. One of them is 

after 2009Q1, which is right after 2008 crisis erupted. The series showed that after 2009Q1, 

there is much strong recovery for home appliance export series than total export series. Here 

home appliance sector has strong supportive role in Turkey’s economic recovery. Another 

distinctive point is right after 2008Q1, when Turkish Lira has depreciated strongly. Here 

home appliance sector again increases its export value, which has again a supportive role in 

the overall economy. There is a third distinction in the period of 2017Q1, when the Private 

Consumption Tax subsidy by government started (Alp, 2017). It is possible that companies 

inclined to sell domestic market instead of foreign markets.  
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Figure 1: Total Export vs. Home App. Export 2006Q1-2018Q3 

Source: (TradeMap, 2019) 

In the Figure 2 below there is two series. One of them is World’s total home appliance 

export, which is the blue series and the other is World’s total export value, which is the 

orange series. this series covers the same period as above, which is 2006Q1-2008Q3 

period. Main difference between Figure 1 and Figure 2 is that series in the Figure 2 has more 

strong co-movement than in the Figure 1. As we asserted above, distinctions between two 

series mostly due to positive disintegration of home appliance export value in Figure 1. there 

are some common sides between two series two. Series in the both figures show strong 

contraction in the 2008 crisis term, which is what we expected.  
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Figure 2: Total World Export vs. Total Home App. Export 

 

Source: (TradeMap, 2019) 

After a brief macroeconomic analysis, we are going to present general sector’s 

competitiveness in the Figure 3. The calculation was made based on the equation above. As 

we see, index from 2006Q1 to 2018Q3 is above the number one, which indicates that the 

related sector has competitive power. But in our figure, the, index coefficient is much higher 

than coefficient 1. The average of number throughout the term is 4,33; which is extremely 

above the baseline coefficient 1.  

Figure 3: Revealed Comparative Advantage Index 

 

Source: (TradeMap; calculations made by authors) 

 -

 5.000.000,00

 10.000.000,00

 15.000.000,00

 20.000.000,00

 25.000.000,00

 30.000.000,00

 35.000.000,00

 -

 500.000.000,00

 1.000.000.000,00

 1.500.000.000,00

 2.000.000.000,00

 2.500.000.000,00

 3.000.000.000,00

 3.500.000.000,00

 4.000.000.000,00

 4.500.000.000,00

 5.000.000.000,00

World's Total Export World's Home Appliance Export

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2
0

0
6

-Q
1

2
0

0
6

-Q
3

2
0

0
7

-Q
1

2
0

0
7

-Q
3

2
0

0
8

-Q
1

2
0

0
8

-Q
3

2
0

0
9

-Q
1

2
0

0
9

-Q
3

2
0

1
0

-Q
1

2
0

1
0

-Q
3

2
0

1
1

-Q
1

2
0

1
1

-Q
3

2
0

1
2

-Q
1

2
0

1
2

-Q
3

2
0

1
3

-Q
1

2
0

1
3

-Q
3

2
0

1
4

-Q
1

2
0

1
4

-Q
3

2
0

1
5

-Q
1

2
0

1
5

-Q
3

2
0

1
6

-Q
1

2
0

1
6

-Q
3

2
0

1
7

-Q
1

2
0

1
7

-Q
3

2
0

1
8

-Q
1

2
0

1
8

-Q
3

Revealed Comparative Advantage Index



252 
 

The higher point of the coefficient is 5,24 at the third quarter of 2010 and the series is looks 

stationary over time. We can observe that there is not much improvement, but the index is 

really high and it is hard to improve competitiveness to a higher level. Especially for such a 

competitive sector, in which lots of successful and well-known brand active are.  

After 2008 crisis, the competitive power started to decline until first quarter of 2009. After that 

time, competitiveness power showed a strong recovery, which supports the findings above. 

After that time, we see a gradual decrease in the index until first quarter of 2018. After first 

quarter 2018, a rapid increase in the competitive power can be observed. This increase most 

likely due to strong depreciation in Turkish lira. Because our domestic home appliance sector 

is highly export oriented. 75 per cent of domestic production is marketed in international 

market (Avcıoğlu, et al., 2018:8). The strong depreciation of Turkish Lira support export 

potential and competitive power of the sector.  

Below, the revealed comparative index of domestically produce dishwashers, hoovers, dryer 

machines, refrigerators, electrical ovens, irons, washing machines and ovens are presented 

in the Figure 4. As of third quarter of 2018, dryer machines, washing machines, 

dishwashers, ovens, electric ovens, refrigerators - deep freezers, irons and hoovers can be 

lined up respectively in accordance with their international competitiveness. 

Dishwashers are one of the subs–products with highest competitive power. It showed the 

second biggest improvement after dryer machines. Its average revealed comparative index is 

9,76. This coefficient is extremely high. Another positive side is that this sub-product 

progressed from the point 3,08. Its competitiveness is relatively less calendar dependent 

than other sub-products. Seasonal changes are relatively less than other products. That 

means more continuous competitiveness power.  

Dryer machines are one of the subs–products with highest competitive power too. Its 

improvement over years is another encouraging factor for the sector. Its revealed index 

showed potential to reach until 16,89; which is an amazing point. When we consider that the 

starting point was 1,2; the improvement becomes more radical and encouraging. The biggest 

critics on this sub-product is that competitiveness is highly and rapidly changeable 

seasonally.  
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Figure 4: RCA Index for Sub-Products 

 

Source: (TradeMap; calculations made by authors) 

Another sub-products with the highest competitive power is washing machines. Its 

competitiveness is relatively higher than other products at the beginning(7,54) and it stands 

the top level in terms of competitiveness. Its performance has improved over time but not like 

the dishwasher’s and dryer machine’s. At the end it has reached the almost point 14, which 

is a great place in terms of competitiveness. It showes seasonal changes like other products 

but it is better than dryer machines but worse than dishwashers.  

Refrigerators, electric ovens and ovens shows strong competitiveness power but not much 

like the sub-products above. Their performance over time mostly follows stationary way.  

At the bottom of the line, there stay the hoovers and irons. Their path is over time follows a 

stationary path too but their competitive power is much less than other products. Their 

revealed comparative advantage index is mostly below “1” baseline, which indicates 

inadequate international competitiveness.  
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Conclusion and Discussion 

Home appliance sector is one of the most important sectors in Turkey. It is a symbol for 

industrialisation era of the country. It is not a surprise to expect that this sector has naturally 

has competitive power in international markets against other companies in the sector.  

We used “Revealed Comparative Advantage” index to measure international 

competitiveness of country. It is very common and has historical past in economic literature. 

We compared general trade data and sector’s trade data. After that interpreted and 

concluded that home appliance sector has strong supportive role in country’s export.  

At the last part our analysis, we presented sector’s general revealed comparative advantage 

index and concluded that sector has strong competitive advantage in international market. 

After that we have broken down the list of the product and examined the sector at the sub-

product level. Here we have found that dishwashers, dryer machines and washing machines 

have extremely strong competitive power, ovens, electric ovens and refrigerators have 

competitive power. On the other hand, we concluded that irons and hoovers does not have 

competitive power in international markets. 

At the end we can say that home appliance sector very critical for industry of Turkey and it 

has a great role in our competitiveness in international markets. 
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