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AKADEMİK BAKIŞ YAYIN İLKELERİ / PUBLICATION PRINCIPLES 

 
1 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

2 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar kabul edilmez. 

3 Dergimizin yayın süresi yılda 6 defa olmak üzere; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve 

Kasım aylarında. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. 

Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

4 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 

çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6 Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 

bir yükümlülük altına sokulamaz. 

7 Dergimize gönderilen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 

işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 

ile dergimize devredilmiş olur. 

8 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir 

nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 

gerekir. Böyle bir durumunda çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

Yayınlanmış olsa bile yayından kaldırılır. 

9 Çalışmaları değerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen bağımsız hareket ederler, 

dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi olmaz. 

10 Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 

görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yer olması durumunda ilk sayıda, yoksa bir 

sonraki sayıda yayına alınır. 

11 Dergimizde çalışmaları değerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüşlere göre) iki aydır. 

İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda 

süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi 

sistemden çekemez. 

12 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek 

isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli 

tutulur. 

13 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme 

istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 

çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 

hakkına sahip olamaz. 

14 Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 

talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 

reddedilir. 

15 Tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 

ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 

açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 

etmez. 

16 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı 

dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde 

bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez. 
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BEKİR YILDIZ'IN GÖZÜNDEN TÜRKLER ALMANYA’DA  
 

Gürkan KOYUNCU1                                   
Hikmet ASUTAY2 

 
Öz 

 Türkler, Almanya’ya 1960'lı yıllardan başlayarak misafir işçi olarak çalışmaya gidip, orada çalışıp, yeni 
bir hayat kurdular. Bu arada kendi sanatlarını da yeşerttiler. Misafir işçilerin çalışmaları ve sanatları 3 
kuşak sürmüştür ve sürmeye de devam etmektedir. Çalışmaya giden misafir işçiler ilk zamanlarda, vatan 
hasreti, aile özlemi, kültür farklılığı gibi olumsuzlukları konu edinip kaleme alarak Göçmen Edebiyatı’nı 
oluşturmuştur. İlk kuşakların yazdıkları ilk eserler pek umursanmasa da, daha sonra büyük ses getirmiştir. 
İkinci kuşakta ise kimlik kaygısı ve birinci kuşağa benzeyen konular işlenmiştir. Son kuşak olan üçüncü 
kuşakta ise kendine özgü konular işlenmiştir. İkinci ve üçüncü kuşağın da Göçmen Edebiyatı’na katkıları 
olduktan sonra Göçmen Edebiyatı 60 yıl gibi bir süreyle kökleşmiştir. İlk kuşak işçisi ve yazarı olan Bekir 
Yıldız da Göçmen Edebiyatı’nın önemli ve ilk isimlerinden birisidir. Bu çalışmada ilk kuşak 
yazarlarından olan Bekir Yıldız’ın hayatı, eserleri, kendisiyle özdeşleşen eseri ve Göçmen Edebiyatı’nın 
ilk eseri diyebileceğimiz ‘Türkler Almanya’da eseri incelenmiştir. Bu eserde gurbete giden ilk kuşak 
işçilerin, kendi ülkelerinden çıkıp Avrupa gibi gelişmiş bir ülkeye gitmeleri ve orada karşılaştıkları 
olumlu ve olumsuz olaylar konu edilmiştir. Farklı hayallerle gittikleri yeni bir dünyada bambaşka 
hayallerle karşılaşmışlardır. Ülkelerindeki ekonomi ve baskı sorunlarından dolayı daha mutlu bir hayat 
kurup yaşayabilmek için çalışmaya gelenlerin arasında hüsrana uğrayanlar da , hayallerini 
gerçekleştirenler de olmuştur. Bekir Yıldız’ın bu eserinde, gurbete giden işçilerin yolculuklarından 
başlayıp, beslenmeleri, barınmaları, günlük yaşantıları, Türkiye ile Avrupa’nın ekonomik ve sosyal 
durumları  gibi birçok noktaya değinilmiştir.                                                       
Anahtar Kelimeler: Bekir Yıldız, Göçmen Edebiyatı, işçi, çalışmak, göçmen 

 
Turks in Germany from Author Bekir Yıldız 

Abstract 
The Turks went to Germany in 1950-1960s as immigrant workers, they worked there, built a new life, 
engaged in literature and art. The works and arts of immigrant workers continued for three generation and 
the process still continuos. Early on immigrant workers,  wrote  negative issues such as homesickness, 
nostalgia for family or home, cultural difference and thus they created immigrant literature. Although the 
first writings of the first generations did not arouse attention much about the first works, they later made 
great noise. In the second generation the subjects were identity anxiety and they resembled the first 
generation. The last generation concentreated on other specific issues. After the second and third 
generations contributed to the immigrant literature, immigrant literature has been rooted for 60 years. The 
first generation worker and writer Bekir Yıldız is one of the important and first names of immigrant 
literature. In this work the first generation writers Bekir Yıldız’s life, his works, his work identified with 
himself and the first works of immigrant literature “Türkler Almanya’da” are examined. In this work, the 
positive and negative events that occured to immigrants such as leaving their hometown and starting a 
new life in a developed place like Europe, were analyzed. They did not find what they expected in this 
new world. Some immigrant who went to Europe to economic and pressure problems in their countries 
became happy while some workers disappointed. In this work of Bekir Yıldız, starting from the abroad 
trip, subjects like nitrution housing their daily lives Europe's economic and social situation with Turkey 
were discussed. 
Keywords: Bekir Yıldız, immigrant literature, worker, work, immigrant  
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2 Profesör Dr. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Böl. Alman Dili Eğitimi Anabilim 
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1. Giriş 
 Bu çalışmanın amacı göçmen yazınının ilk kuşak yazarlarından ve bu türün ilk 
eserlerden birini yazın dünyasına kazandıran Bekir Yıldız’ı ve "Türkler Almanya"da adlı 
eserini incelemektir. Çalışmanın önemi göçmen yazınının ilk yazarlarından olan Bekir 
Yıldız’ı ve "Türkler Almanya’da" adlı romanını incelemek, Almanya’ya giden ilk kuşak 
insanların yaşamlarına değinmek ve bugünden geriye doğru bir bakış açısını oluşturmaktır. 
Bu çalışma yazarın eseri olan "Türkler Almanya’da" ile sınırlıdır. 1950 ve 1960 yıllarda 
Almanya ve Avrupa’ya birçok ülkeden özellikle Anadolu’dan işçi göçü başlamıştır. Bir süre 
sonra göç edenler anavatanları ve Avrupa’da yaşadıkları olumlu - olumsuz tecrübelerini 
kaleme almışlardır. Böylece Göçmen Edebiyatı başlamıştır. Ayrıca bu Edebiyat üç kuşak 
sürmüştür. Göçmen Edebiyatının ilk kuşak yazarlarından birisi de Bekir Yıldız’dır. Bekir 
Yıldız’ın ve Göçmen Edebiyatı’nın ilk eseri diyebileceğimiz "Türkler Almanya’da" eseri 
incelenecek ve Bekir Yıldız hakkında bilgiler verilecektir. Bekir Yıldız’ın biyografisi, yazar 
hakkında yazılanlar ile göçmen yazınının ilk eseri diyebileceğimiz "Türkler Almanya’da" 
eseri incelenecektir. Yazılan bu eserin içeriğinden, eserin dilinden, konuk işçi olarak gittikleri 
farklı bir dünya’da yaşadıklarından, para kazanıp ideallerini gerçekleştirip tekrar 
anavatanlarına geri gelmek isteyenlerden ve ideallerinden sapıp başka ideallere sahip olacak 
insanlardan bahsedilecektir. 
 
2. Göçmen Yazını      
 Türk Dil Kurumu’na göre “Göç” kelimesinin anlamı: “Ekonomik, toplumsal, siyasi 
sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” (Türk Dil Kurumu) demektir. 
Bu anlamda göçler ekonomik, siyasi, zorunlu göç / sürgün biçimlerinde de olabilmektedir 
(Bkz. Doğan 2017). Bu çalışmada sözü edilen bağlam, Türkiye'den Almanya'ya ekonomik 
olarak gerçekleşen işçi göçüdür. 
 
 Birey ya da toplulukların ekonomik, toplumsal, siyasi gibi birçok nedenlerle  Almanya 
ve Avrupa ülkelerine gitmeleri göç olayını başlatmıştır. Göç edenler arasında yazarlar ve 
sanatçılar da olduğu için, göç ettikleri yerlerde çalışmak dışında, yazın, şiir, tiyatro gibi sanat 
dallarıyla da ilgilenmişlerdir. Dolayısıyla göçmen yazını da başlamıştır. Türk-Alman göçmen 
yazını, Türkiye’den Almanya gibi Avrupa ülkelerine göç eden insanların, orada ürettikleri 
eserleri bir yazın türü altında toplanmasıdır, denebilir. Göçmen yazını 1960’lı yıllarda 
başlamış ve üç kuşaktır farklı konularla devam etmektedir. Başta Türkler olmak üzere, bu 
yazın türünde eser yazan farklı kökenden gelen yazarlar da vardır. Dursun Zengin’e göre 
farklı memleketlerden gelen insanların Göçmen yazınını oluşturma nedenleri şöyledir:  
 

“İşte farklı kökenlerden gelen bu insanlar kendi sorunlarını, çatışmalarını, gözlemlerini, 
deneyim ve izlenimlerini daha doğrusu Alman toplumundaki yaşamlarını kendilerine özgü bir 
duyarlılık, duygusallık, coşku ve hayal gücüyle dile getirdikleri bir edebiyat oluşturdular” 
(Zengin, 2000, s. 105).  

   
Bekir Yıldız, Yüksel Pazarkaya, Nevzat Üstün, Güney Dal, Fakir Baykurt, Aras Ören gibi 
yazarlar, Türk-Alman yazını olarak günümüzde tanımlanan türün ilk kuşak yazarlarındandır. 
Gurbete gidip, orada çalışıp bir taraftan hayallerini gerçekleştirmek isteyen insanlar, bir 
taraftan da ister istemez o ülkenin koşullarına alışarak orada kalıp "kesin Dönüş" 
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hayallerinden vazgeçenler olmuştur. Ama Gurbete giden yazarların çoğu, özellikle ilk kuşak 
yazarlar Türkçe yazıyor ve memleket hasreti çekiyorlardı. Yaşadıkları zorlukları kaleme 
alıyorlardı. Birinci kuşakla ikinci kuşak arasında konu bakımından çok büyük farklılıklar 
olmamakla birlikte, ikinci kuşak yazarları kimlik arayışı içindedirler. İkinci kuşak 
yazarlarından bazıları şunlardır: Renan Demirkan, Feridun Zaimoğlu, Zafer Şenocak, Zehra 
Çırak, Aysel Özakın vd. Mehmet Salim birinci ve ikinci kuşağı şu şekilde açıklamıştır:  
 

“Memleket, dil, kimlik, yabancılık gibi konular hala revaçtadır. Birinci kuşak bu sorunları 
genellikle bir topluluğun sorunu olarak ele alırken ikinci kuşak bu sorunları  bireyselleştirir ve 
kişilerin iç dünyasını nasıl yansıdığını anlatır” (Salim, 2011).  
 

 Üçüncü kuşak yazarları ise birinci ve ikinci kuşaktan farklıdır. Onlar, kendi 
kökenlerinin nereden geldiklerini bilmekte ve bunu kabul etmektedirler ama Avrupa’da doğup 
büyüdükleri için artık Avrupalı Türkler olmuşlardır ve kendilerini bu şekilde 
tanımlamaktadırlar. Üçüncü kuşak yazarları, birinci kuşak yazarları gibi sıla hasreti 
çekmemekte ve ikinci kuşak yazarları gibi kimlik arayışına da girmemektedirler. 
 
2.1. Bekir Yıldız 
 Çalışmanın bu bölümünde göçmen yazını ve Türk yazınında hatırı sayılır bir yeri olan 
Bekir Yıldız’ın yaşamı, eserleri ve yazınsal değerleri incelenecektir. 1933 Şanlıurfa’da doğan 
Bekir Yıldız, babası polis memuru olduğu için çocukluğunu Kastamonu, Gaziantep ve 
Adana’da geçirmiştir. Daha sonra İstanbul Erkek Sanat Okuluna gitmiştir ve İstanbul 
Matbaacılık Okulunu bitirip dizgi operatörlüğü ve Öğretmenlik yapmıştır. Bekir Yıldız hem 
göçmen yazını, hem de bu yazın öncesinde eserler ortaya koymuştur. İlk eseri 1951 yılında 
Tomurcuk adlı çocuk dergisinde yayınlanan ve güneydoğu insanlarının yaşamını anlatan 
“Reşo Aga” adlı kitabıdır. Bekir Yıldız eserlerinde daha çok memleketi olan Şanlıurfa, 
Güneydoğu Anadolu bölgesi, töre, gelenekler, ağa-köylü ilişkisi, o bölgede yaygın olan 
kaçakçılık ve kan davası gibi konuları işlemiştir. 1962-1966 yılları arasında Almanya 
Heidelberg’de Matbaa Makineleri Fabrikasında işçi olarak çalışmaya gitmiştir. Yıldız 
Almanya’da yaşadığı yıllarda 1966 yılında “Türkler Almanya’da” adlı romanını yazmıştır. 
Göçmen yazınının ilk kuşak yazarlarından olan Yıldız’ın bu romanı, Almanya’daki göçmen 
yazınının bilinen ilk eseridir denebilir. Yıldız bu kitabı yazarken konuk işçi olarak 
Almanya’ya giden insanların yaşantılarından yola çıkarak bu eseri kaleme almıştır. Ayrıca 
eserlerinde Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin yaşadıkları sıkıntıları, köyden kente 
göç edenlerin bunalımlarını konu olarak işlemiştir. Daha sonra Türkiye’ye geri dönen Bekir 
Yıldız, Asya Matbaası’nı açmıştır. Burada May, Halkın Dostları, Yeni a, Yazko Edebiyat 
dergilerinde yazmıştır. B. Yıldız, 8 Ağustos 1998 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.  
Bekir Yıldız’ın Eserleri: 
 

Çocuk Kitapları:                                                                                                                                        
Arılar Ordusu (1981)                                                                                                                        
Ölümsüz Kavak (1981)                                                                                                                   
Şahinler Vadisi (1981) 
 
Öykü Kitapları:                                                                                                                                    
Kara Vagon (1968)- May Edebiyat Ödülü (1969)                                                                                   
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Reşo Ağa (1968)                                                                                                                                 
Kaçakçı Şahan (1970)- Sait Faik Hikaye Ödülü (1971)                                                                     
Beyaz Türkü (1973)                                                                                                                      
Dünyadan Bir Atşı Geçti (1975)                                                                                                
Sahipsizler (1971)                                                                                                                             
Alman Ekmeği (1974)                                                                                                                         
İnsan Posası (1976)                                                                                                                              
Demir Bebek (1977)                                                                                                                         
Bozkır Gelini (1985)                                                                                                                             
Mahşerin İnsanları (1986)                                                                                                                     
Kör Güvercin. 
 
Roman:                                                                                                                                               
Türkler Almanya’da (1966)                                                                                                               
Evlilik Şirketi (1972)                                                                                                                       
Halkalı Köle (1980)                                                                                                                                
Aile Savaşları (1984)                                                                                                                                              
Ve Zalim Ve İnanmış Ve Kerbela (1986)                                                                                                            
Darbe (1989; 1990 Milliyet Yayınları Roman Ödülü). 
 
Röportaj:                                                                                                                                                   
Harran (1972)                                                                                                                                            
Yaman Göç (1983)                                                                                                                                     
Yargılayan Zaman İçinden (1984)- konuşma ve yazışma derlemesi                                                    
Allah’ın Gölgesine Koşanlar (1991; Yunus Nadi Röportaj Ödülü)  (Asutay, 2017, s. 564-568). 

  
 Bekir Yıldız’ın yazınsal değer olarak katkılarına bakılacak olursa, Sabahattin Ali ve 
Orhan Kemal gibi yazarların Türk yazınına sağladıkları katkılar gibidir. Necati Mert’e göre 
Bekir Yıldız genç öykücülere de ışık tutmuştur: 
 

“1950’li yıllardaki kadar olmasa da öykü bugün de içine kapanıktır çünkü. Onun hayatla ve 
insanla siyasal ve toplumsal bağı yeniden kurulmak isteniyorsa eğer, Sabahattin Ali ve Orhan 
Kemal’le birlikte Bekir Yıldız da okunmalı, ondan da yararlanılmalıdır. Almanya öyküleri atlansa 
bile Güneydoğu öyküleri ile kente düşmüş Güneydoğuluların öyküleri –özellikle günümüzde- elden 
hiç mi hiç düşürülmemeli. Okura da, öykücüye de gayet insani şeyler söyleyecek, hissettirecektir 
onlar” (Mert, 2005). 

  
Altmışlı yıllarda öğrenci hareketleri döneminde dünyada özgürlük hareketleri sürerken, 
Türkiye’de de özgürlük hareketleri başlamıştır. Bu yüzden Bekir Yıldız’ın da aralarında 
bulunduğu bir sendika kurulmuştur. Bu sendika Türkiye’de 1960 ve 1980 yılları arasında 
gerçekleşmiş iki darbe arasında kurulan bir sendikadır. “4 Şubat 1974’te şair ve yazarların ilk 
toplantısıyla "Türkiye  Yazarlar Sendikası" kurulur. Sendikanın ilk amacı, yazarlığı iş edinmiş 
kişilerin emeğini sermayeye karşı korumak ve hukuki, sosyal, kültürel, ekonomik temel hak 
ve özgürlükleri savunmaktı”(TYS, 2013)3. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın yapılan ilk 
toplantısında Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Bekir Yıldız, Adnan Özyalçıner, Leyla Erbil, Tomris 
Uyar, Turgut Uyar, Orhon Murat Arıburnu, Adalet Ağaoğlu, Nihat Behram ve Ali Özgentürk 

                                                             
3 Türkiye Yazarlar Sendikası 
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gibi ülkemizin önemli yazarları, Kurucular Kurulunu oluşturur. Yapılan ilk genel kurulda 
Yaşar Kemal genel başkan, Bekir Yıldız ise ikinci başkan, Adnan Özyalçıner de genel 
sekreter olarak seçilir. Bir yıl aradan sonra gerçekleşen seçimde genel başkanlığa Aziz Nesin 
Başkan olarak seçilir (TYS, 2013b). Mehmet Salim’e göre:  
 

“Bekir Yıldız ülkesini terk eden işçilerin acılarını, geride bıraktıkları ailelerini konu edinir. 
Yıldız, Türkiye’de ‘taşı toprağı altın’ olarak bilinen Almanya’yı acımasızca eleştiren ilk 
yazarlardandır. Yıldız bir taraftan Türkiyeli yöneticilerin, diğer taraftan Alman sermayesinin 
acımasızlığını suçlar” (Salim, 2011b). 
 

 Sabah Gazetesi’nde 2008 yılında Refik Durbaş “Bu Dünyadan bir Bekir Yıldız 
geçmiştir” başlığıyla Bekir Yıldız hakkında bir köşe yazısı yazmıştır.  
 

“60'lı yıllarda dönmüştü Almanya gurbetinden. Nuruosmaniye'nin girişinde yer alan Atasaray'ın 
alt katında, Alfabe matbaasında 'hurufat'larla uğraşmaktaydı. Almanya'da yaşadığı dört yılın 
birikimini Türkler Almanya'da romanına dökmüş, bir yandan yeni öykülerini yazıyor, bir yandan 
ekmek parasına entertipin başında yazı diziyordu. Sonraki yıllarda ülkenin en çok okunan 
yazarlarından biri olacak, kimi öyküleri sinemaya da uyarlanacaktı. Bu fotoğrafının üstüne kimi 
anılar da biniyor. 80'li yılların sonunda, Oktay Akbal ve Demirtaş Ceyhun'un da katılımıyla bir 
Almanya yolculuğumuz olacaktı. Birlikte gitmeyip orada buluşacaktık. Oktay Akbal, Münih'te 
rahatsızlık geçirdiğinden hemen döndü. Demirtaş Ceyhun gelemedi, o sırada Moskova'ya gitmek 
zorunda kaldı Nâzım Hikmet adına bir toplantıya katılmak için. Bekir Yıldız ise öğleyin indiği 
Stuttgart Havaalanı'nda yarım saat kaldıktan sonra aynı gün İstanbul'a dönmüş, "20 yıl sonra 
gördüğüm bu Almanların arasında ne işim var benim," demişti” (Durbaş, 2008). 
 

2.2. Türkler Almanya’da 
 Türkler Almanya’da eseri Bekir Yıldız tarafından 1962-1966 yılları arasında 
Almanya’da kaldığı süre zarfında kaleme alınmış, 1966 yılında da yayınlanmıştır. Bu eser, 
gurbete konuk işçi olarak giden ilk kuşak yazarların ve işçilerin yeni bir dünyada  yaşadıkları 
zorlukları dile getirmektedir. Anadolu’dan, köylerden gelip kendi ülkesindeki şehir yaşamını 
dahi  bilmeden farklı bir dilin, inancın ve kültürün olduğu gelişmiş bir memlekete göç 
etmişlerdir. Anavatanında gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirebilmek için gittikleri 
başka bir dünyayı  anlatan ve oraya gidip göçmen yazınını her iki kültüre kazandıran bu yazın 
türünün ilk eseridir. "Türkler Almanya’da" kitabı Bekir Yıldız’ın otobiyografik bir anlatım 
hikayesidir de denebilir. Çünkü kitabın ana karakteri “Yüce”, Yıldız’ın oğlunun ismidir. 
Yüce, Almanya’ya işçi olarak gider, mesleği matbaacı olduğu için orada matbaa makinesi 
almak için para biriktirip alır ve memleketine geri döner. Bekir Yıldız’ın da Almanya’ya 
gitme nedeni aynı şekilde Matbaa makinesi almak için para biriktirip, Alman markası bir 
matbaa makinesi alıp memleketine dönmektir. Ayrıca güçlü kalemiyle de gurbete giden 
işçileri izleyip, dinleyip ve yaşadığı olumlu olumsuz deneyimleri bu kitabında okuyuculara 
betimlemiştir. Kitapta sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Günlük konuşma diline 
rastlanmaktadır. Betimleyici bir anlatım vardır.  
 
 "Türkler Almanya’da" eserinin ana karakterleri "Yüce", "Nihat", "Garip Recep" ve 
"Baba" lakabıyla "Osman Bey"dir. "Yüce" kitabın  ana karakteri ve kitabı anlatan karakterdir. 
"Yüce", mesleği gereği Almanya’da para kazanıp matbaa makinesini aldıktan sonra 
memleketine geri dönmek ister ve istediğini de yapar.  Anavatanına geri dönmeden önce de 
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eşi ve çocuklarını Almanya’ya yanına getirtir. Almanya’da çalışmanın ağır yükünü hep 
birlikte sırtlayıp, para biriktirip geriye dönerler.  
  
Hikaye, gurbete gidenlerin ilk durağı olan Sirkeci tren istasyonunda başlar. Bu istasyon bin 
bir güçlükle kendi vatanından kopup başka bir vatana idealleri için gidenler, ülkesinde 
yapmak istediklerini maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremeyenler, siyasi nedenlerle 
göç etmekte olanlar ve anavatanında yitip giden umutlarını yeni bir dünyada aramaya çıkan 
insanlarla doludur. Yüce karakteri de ülkesinde yapmak istediğini maddi imkansızlıklardan 
dolayı  gerçekleştiremeyenlerdendir. Yüce ailesinden uzakta yaşayacak olmanın üzüntüsünü 
yaşarken, maddi yetersizlikten dolayı ve idealinin gerçekleşmesine katkı sağlaması için eşi ve 
çocukları onu Sirkeci garına uğurlamaya bile gelememişlerdir:  
 

“Onlar iki hafta önce karımın babası tarafından, Anadolu’nun ücra bir kasabasına 
götürülmüş ve böylece iki haftalık ev kirası tasarrufu hesaplanmıştı. Halbuki ben, karımın 
istasyonda olmasını, sıcak bakışlarıyla beni uğurlamasını ne kadar isterdim” (Yıldız, 1966, s. 
2).   

  
 Yüce trende ilkokul arkadaşı olan Nihat ile karşılaşır. Ne kadar eski arkadaş olsalar da 
birbirine zıt karakterlerdir. Nihat Almanya’ya araba sahibi olup ülkesine geri dönmek için 
çalışmaya gitmektedir. Nihat trene bindiği ilk dakikadan itibaren kendi yurdundan olan, oraya 
ideallerini gerçekleştirmek için giden insanları küçümsemeye başlar. Nihat’a göre 
memleketindeki basit insanlar Almanya’ya gitmek için elemelerden geçirilmeli ve başarılı 
insanlar oraya gidebilmelidir. Yüce’ye göre ise bu tam tersi olmalıdır. "Türkiye’de başarılı 
olan insanların Avrupa’ya gitmelerinin bir sebebi yoktur ve işsizlikle baş edemedikleri için 
gurbete gitmektedirler. Ayrıca hükümet de işsiz insanları Avrupa’ya ihraç etmeyi kabul 
ettiğine göre, basit denilen insanlardan utanılmamalıdır" (s. 3). 
 Hikaye’nin devamında Tren Sirkeci’den kalkmış, Türkiye’nin bitimi, Avrupa’nın 
başlangıcı olan Edirne gümrük kapısında durmuştur. Memleketindeki yiyeceklerden alan 
insanlar trenlere binip, insanlarla alay edercesine yapılan gümrük kontrollerinden sonra 
Edirne’den ayrılmışlardır. Yunan topraklarına girildiğinde Yüce karakterinde öksüzlük 
duygusu artmış ve aile özlemi başlamıştır. Yüce başka topraklarda olmanın burukluğunu 
yaşarken, trende olan diğer kişilerin eğlenmeleri dikkatini çekmiştir. Daha sonra iki kadının 
açık seçik konuşmaları Yüce’nin dikkatini çeker. "Kadınlardan biri ülkesinde kadın gibi 
yaşayamamanın eksikliğini çekip, zorla evlendirilmeye dayanamamış, bu yüzden Avrupa’da 
Avrupalı kadınlar gibi yaşayıp evlenmeden önce birden fazla sevgili sahibi olmanın hayalini 
kurmaktadır" (s. 11-12).  
 
 Garip Recep ise Elazığ’dan Almanya’ya para kazanmak ve köyde çektiği maddi  
manevi sıkıntılardan dolayı gitmektedir. Kazandığı parayla da öküz alıp memleketinde 
kimseye muhtaç olmadan yaşamak istemektedir. Tren Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi 
Avrupa ülkelerinin birçoğunu geçtikten sonra Avusturya’ya gelince Türkiye’den pek bir 
değişikliği olmayan Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerden çok farklı bir ülkeye geldiklerini 
görürler. Avusturya, İsviçre ve Almanya birbirine benzeyen gelişmiş ülkelerdi. Yüce’nin 
dikkatini çeken; köylü, şehirli demeden insanların sabahın altısında ayakta olmalarıydı. 
"Arabalar hareket halindeydi, tren bekleyen insan grupları sokaklardaydı. Çünkü kendi 
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memleketinde bu saatte milyonlarca insan uyuyordu ve bunların mı çok işi vardı yoksa bizim 
mi yapacak işimiz bitti diye düşündü" (s. 18).  
 
 Türkiye’deki gümrük kontrollerinden farklı olan Alman gümrük kontrollerine 
gelmişlerdi; 
 

"Kendi ülkelerinde Almanya’da yalan söylenmez sözünü düşünerek on paketten fazla olan 
sigaralarını söylediler ve fazla olan her sigara paketi için 2 Mark ödemek zorunda kaldılar, 
ödeyemeyenlerin de iş yerlerine maaşlarından fazladan getirdikleri sigara paketinin ücreti 
kadar para kesilmesi için makbuz verdiler. Sirkeci’den bindikleri Tren, Münih’e gelmişti. 
İstasyonun ve şehrin o kadar büyük olmasından dolayı korkup, kaybolabileceklerini düşünüp 
yerlerinden kımıldamamışlardı (s. 19-20). 

  
 Daha sonra gittikleri fabrikanın yakında barınacakları yere yerleşmişlerdir. Burada 
rahat yatak, duş ve televizyonları vardı. Aralarında televizyonu ilk defa görenler bile vardı. 
“Henüz radyonun, havadan sesi nasıl alıp, bize verdiğini bilemeyen insanlar olarak, 
televizyonun havadan resim yapmasına büsbütün şaşırmıştık” (s. 24). Almanya’ya geldikleri 
ikinci gün, her birine uygun işler verildi, bir insanın cüssesi ne kadar büyükse o kadar işe 
yarıyordu. Kimsenin mesleğine ve yeteneğine bakılmaksızın verilen işlerdi. Bekir Yıldız’a 
göre “Almanya’da iş beğenmemek, ibadet etmek için cami beğenmemeye benzer” (s. 25).  
  
Kitapta Almanya’daki iş saatiyle Türkiye’de iş saatinin farklılığından ve Almanların dakik 
çalışmalarından da bahsedilir. Saat tam 7’de iş başı yapılır, 9‘da 15 dakika mola verilir ve 
daha sonra 25 dakika öğle molası gelir. Akşam 5.30 da iş biter. Eğer evde geç saatlerde 
yatılırsa sabah ağır işlerde çalışmaya kimsenin mecali kalmaz. Ama bizim ülkeye kıyasla işe 
daha geç başlanır ve bu kadar sıkı çalışıp iki iş birden yapılmaz. Konuk işçilerin fabrikadaki 
ilk yemekleri ise bir parça domuz eti ve patates püresi, domuz etini bilmeden yiyenler daha 
sonra kendilerini günah işlemiş gibi hissettiler ve akşama kadar bir şey yiyemeden işlerine 
devam ettiler. Hafta sonları ise onlar için yataktan erken kalkmak zorunda kalmamaları büyük 
bir keyifti. Asıl sorun şuydu “Domuz eti mi yemek, yoksa yabancılara uşaklık etmek mi daha 
büyük günahtır?” (s. 32). 
 
 Almanya’ya "Kıvılcım" adında İstanbul’da memur olarak çalışmış genç biri işçi olarak 
gelmiştir. Bir gün Yüce, Nihat ve Kıvılcım konuşurken Almanya’daki kılık kıyafetlerden ve 
kızlardan bahsetmektedirler. Nihat, Türklerin Alman kızlarına karşı olan tutumlarını ve 
Türkiye’de olsa bu kızlara onlar neler yaparlar diye eleştirilerini yapmaktadır. Yüce 
konuşmaya atılır: 
 

“Biz onların memleketinde kravatsız, bir karış sakalla geziyor muyuz? Hayır. Onlar da bizim 
memlekette açık saçık dolaşmamalıdırlar. Sonra memleketimizde hangi Türk erkeği var ki, genç 
karısını alıp, şortla Anadolu’ya çıkmaya cesaret etsin. Köyünde kadın dizi görmeyen bir köylü, 
turist bacağı görürse ilkel içgüdülerini zapt edemediği için, hayvanlaşabilir. Biz bu köylüleri 
köylerine hapsedip, türlü yönlerden eğitmiyor, sonra da: ‘Sen turistlere saldırıyorsun,’ diye 
cezalandırıyoruz. Benim anlamadığım bir şey var: Memleketimizde her gün yüzlerce kızın ırzına 
geçilir, ama hiçbiri bir turist kızınki kadar, nefretle karşılanmaz” (s. 34). 
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 Buradan da anlaşılacağı gibi  kendilerini eğitmeden ya da kendileri eğitilmeden başka 
toplumlarda yaşadıkları kültür farklılığından dolayı yanlış düşünüp, yanlış davranışlarda 
bulunabiliyorlar. Hem başka toplumda, hem de kendi toplumlarında hatalar yapılmaktadır. 
Almanya’nın alışveriş açısından olumlu yönlerinden de bahsedilmiştir. İlk defa alışveriş 
merkezine gidip orada yürüyen merdivene binenler şaşırmış ve gülüşerek tembel işi 
olduklarını söylemişlerdir. Alışverişte hile olmadığını, ürünlerin üzerinde fiyatlarının 
olduğunu, pazarlık yapılmadığını ve bizdeki gibi bir tarafta ucuz bir tarafta pahalı olmadığı 
söylenmiştir.    
 
 Almanların bant sistemi dedikleri tezgahlarda çalışmanın zor olduğundan 
bahsedilmiştir. Bantlar önünden geçerken her işçi kendisinin yapması gereken parçaları monte 
eder. Bu bantlarda pek yavaş bantlar değildir. Çalışanlar sporcu gibi olmak zorundadır ve 
insanları çok yoran bir sistemdir. O kadar çok yoruluyordu ki insanlar, çalışmaktan 
kendilerini eve gidip yatmak ödül gibi geliyordu. “Ölen herhangi bir Alman’ın ardından 
üzülmüyor, hatta onun böylece, hayatında ilk defa, tatlı bir uykunun tadını çıkarmış olduğunu 
düşünüyorduk” (s. 38). Ayrıca hikayenin diğer bir karakterlerinden olan ve yaşından dolayı 
"Baba" lakabı takılan "Osman Bey" kalp hastasıdır ama muayene sırasında onun yerine 
başkası muayeneye girmiştir. Osman Baba daha fazla kazanabilmek için zehirli bir işte 
çalışmaktaydı, yeteri kadar parası olmadığından dolayı Almanya’da para biriktirip oğlunu 
üniversiteye gönderecekti. Ama kalbi buna dayanamayıp hayatını kaybeder. Burada da 
Almanların ölülere olan saygısızlığından bahsedilir. Osman Baba’nın cenazesi Türkiye’ye 
gönderilirse 3800 Mark ödemeleri gerekir ama Almanya’da gömülürse para ödenmeyecek 
üstelik aileye para verilecektir. Almanya’daki muhasebe müdürüne göre “Şimdi Osman 
Bey’in ailesi doğru düşünemez. Muhakkak Türkiye’ye isterler. Halbuki ölü yerine 1100 
Mark’ı göndersek daha iyi olmaz mı?” (s. 47). Yüce bunu kabul etmez ve arkadaşlarla 
aralarında para toplamayı önerir ama Türkiye’ye gönderdikleri telgraf gecikince Osman Baba 
Almanya’da gömülür. Böylece Osman Baba’nın Almanya macerası sona erer. Almanya’da işe 
ölüden daha fazla saygı gösterildiği ifade edilir.  
 
 İnsanlar ölülerinin arkasından üzülür ve yas tutar. Ölümün zıttı yaşamdır, üzülmenin 
zıttı ise eğlenmek ve gülmektir. Almanya’da işçiler eğlenmek için bir eğlence yerine giderler. 
Burada kadınlar eşleriyle birlikte gelebilir ve kadınlar o gece istedikleri kişilerle dans 
edebilirler. Yüce, Nihat, Kıvılcım ve zorla da olsa Garip Recep de bu eğlenceye katılır. 
Kadınlar görmedikleri bu bıyıklı, doğu erkekleriyle dans ederler ve eğlenirler. Garip Recep 
başlarda gelmek istemese de buraya geldikten sonra işler değişir. Garip Recep daha önce 
gitmediği yere gitmiştir ve yapmadığı şeyleri yapmıştır. Sonunda körkütük sarhoş olup yerde 
kalmıştır. Yüce, Garip Recep’i böyle görünce düşünür. “Birdenbire acıdım zavallının haline, 
köyündeyken üvey babasına isyan eden yiğit bu muydu? Kabahat Garip Recep’in miydi, 
yoksa Elazığ’ın köyünden, Almanya’nın faşingine, onu salıverenlerde miydi?” (s. 57). 
  
 Yüce eşine ve çocuklarına para göndermektedir ama bu para onlara az geldiğinden 
Yüce’nin eşi mektup yazar ve çocuklarıyla birlikte Almanya’ya eşinin omzundaki yükü 
hafifletmek için gelmek istediklerini belirtir. Yüce’nin eşi, çocukları ile birlikte Almanya’ya 
gelir. İlk başlarda otelde kalırlar ve zor da olsa bir odalı bir ev bulurlar. Bir süre sonra eşi de 
işe başlar ve çocuklara bakacak kimse olmadığından, kiliseye ait çocuk yuvasına verirler. 
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Çocuklar erken saatte kalkmanın zorluğunu yaşarken, anneleri de onları o saatte uyandırma 
zorluğunu yaşar. İnsanlar o kadar dakik yaşıyorlardı ki, eskiden eşi Yüce’ye  “Akşam erken 
gel, olmaz mı? derdi. O sabah ilk defa erken geleceğimden yüzde yüz emindi. Böylece karım, 
dakikaların hesabı yapılan memlekette, saatler için tartışmak budalalığını göstermedi” (s. 80).  
 
 Yüce’nin eşinin pasaportundaki mührün süresi geçtiği için sınır dışı edilme kararı 
alınır. Yüce de eşini ve çocuklarını alıp hem Türkiye’yi ailesini ziyaret etmek ister, hem de 
pasaporttaki mühür işini çözmek. Türkiye’ye dönmek üzere Almanya’ya ayak bastıkları durak 
olan Münih tren istasyonuna giderler ve orada onlar gibi pek çok Türk vardır. Almanya’ya 
iki- üç bavulla gelenler, Türkiye’ye beş altı bavulla dönüyorlar. O bavulların içerisinde hepsi 
Alman markası hediyelik eşyalar, teypler, plaklar, elektronik eşyalar vardır. Türkiye’ye 
getirilen bu eşyalardan bazıları satılmak için bazıları hediye için. Ama Yüce diğerleri gibi o 
kadar fazla eşya getirmemişti. Almanya’ya gelen gurbetçileri o kadar kontrol etmişlerdi ki 
Almanya’dan giderken o kadar kontrol etmediler. “Bir paket fazla cigara bırakmayan Alman 
gümrükçüsü bavullar dolusu Alman malı eşyaların çıkışına seviniyordu. Çünkü Almanya’nın 
verdiği Marklar, gene Almanya’da kalmıştı” (s. 107).  
 
 Münih’ten gelen tren Edirne gümrük kapısına varmıştı. Avrupa’dan geldiği için didik 
didik aranmıştı. Anavatanlarına gelenlerin ellerinden fazladan getirdikleri eşyalar alınıyordu. 
Fazladan olan eşyalar boş tren vagonlarına dolduruluyordu. Tren Sirkeci garına yaklaşırken 
Yüce’nin dikkatini akşamın bu saatlerinde insanların dışarılarda olması çekti. Çünkü 
Almanya’da geç saatte yatıp işe gitmek imkansız gibi bir şeydi. İnsanlar Almanya’da gündüz 
çok çalışıp akşam da kendilerini yatağına atıyorlarken burada durum farklıydı. “Almanya’da 
çalışkanlığın cezası, yatağa erken girmek suretiyle insanlara ödetilirken, burada, bu 
sahillerdeki insanlar, az çalışmış olmalarının mükafatını, gecenin geç saatlerine kadar güle 
oynaya geçirmekle kutluyorlardı adeta…” (s. 125). 
  
 Yüce, eşi ve çocuklarıyla baba ocağına geri döner. Ailesi onu çok sıcak karşılamıştır 
ve hasret gidermişlerdir. Yüce kardeşiyle Almanya ve Türkiye’yi karşılaştırırken maddi 
hesaplar yapmaya başlarlar. 1960 lı yıllarda Almanya ve Avrupa’nın para birimi Mark’tı daha 
sonra Euro oldu. Avrupa parası 1960 lı yıllarda da değerliydi günümüzde de değerli. Kardeşi 
Almanya’da bir giysinin ne kadar olduğunu sorup hemen herkesin hesapladığı gibi Mark’ı 
Türk lirasına çevirip ne kadar pahalı olduğunu söyler, Yüce ise Almanya’da Mark 
kazandıklarını söyler.  
 

“Almanya’da bir işçi ortalama 700-800 Mark alır. Burada da bir işçi 700-800 lira alır. Fakat 
700-800 Mark alan bir işçi, bu paranın yarısıyla buzdolabı, 10 Mark’la bir gömlek, 200 
Mark’la iyi bir radyo, 5000 Mark’la yeni bir araba alabilir. Halbuki Türkiye’de bir buzdolabı 
2-3 bin lira, bir araba 30-40 bin lira…” (s. 127). 

  
 Almanya'da zor durumlara düşenler de çoktur ve bunlardan biri de Nihat ve Garip 
Recep’tir. Nihat Almanya’ya araba parası biriktirdikten sonra araba alıp geri dönmek isterken, 
iradesizliğine yenik düşüp, evlerine misafir olarak gittiği bir Alman kadına sarkıntılık etmesi 
sonucu Almanya’dan sınır dışı edilmiştir. Garip Recep ise amacı olan iki öküz parasını 
biriktirip memleketine dönmek yerine kendisini caz kurslarında, Opel marka arabasında 
bulmuştur. Ehliyetini alıp köye gidip köydekilere ve üvey babasına hava atmak istemiştir. 
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Ama ilk baştaki hayalini unutup Almanya’da kurduğu hayalini gerçekleştiremeden trafik 
kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Almanya’ya gelip Avrupalı kadınlar gibi yaşamak 
isteyenler ve ülkesinde zorla evlendirilmek zorunda kalanların da hayatları değişmiştir:  
 

“Sevim kızlık avantajını Almanya’da bir Türk’e pisi pisine kaptırmış, fakat açıkgözlülük yapıp 
bir Alman erkeğiyle evlenmişti. Halbuki Ayşe Hanım Türkiye’de razı olduğu evlilik zincirini 
Almanya’da koparmak istemiş, fakat kör olası kader, onu janjanlı pantolonuna doyamadan, 
Leimen’in ana caddesine cansız sermişti” (s. 175).  
 

 Birçoğunun anavatanlarından gelirken farklı amaçları vardı ama buradaki yeni 
dünyada, yeni hayatta  yeni amaçları oluşmuş ve aralarından hüsrana uğrayanlar olmuştur. 
“Yurtdışına çıkarken, vatanımdaki insanların yoklukla mücadele etmesi gerektiğini 
biliyordum. Fakat şimdi de biliyorum ki, Almanya’daki Türkler, bu defa bollukla mücadele 
etmeye mecburdurlar” (s. 194).     
 
3. Sonuç                                                                                                                    
 Bu çalışmada, ilk olarak kendi memleketlerinde gerçekleştiremediği hayalleri 
gerçekleştirmek ve ekonomik veya diğer nedenlerle Almanya başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerine göç edip orada yaşayan, bir süre sonra da yazmaya başlayan işçi yazarlardan bir 
olarak Bekir Yıldız'dan bahsedilmiştir. Üç kuşak sürmüş olan bu yazın türü sürmeye de 
devam etmekte ve günümüzde artık dördüncü kuşaktan söz edilmektedir. Konuları benzer 
olsa da her kuşağın kendisine ait farklı konuları olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmada 
göçmen yazınının ilk kuşak yazarlarından biri olan Bekir Yıldız’ın hayatından, eserlerinden 
ve Bekir Yıldız için yazılanlardan bahsedilmiş ve göçmen yazınının ilk eseri diyebileceğimiz 
"Türkler Almanya’da" adlı eseri incelenmiştir. Bu eser toplumcu gerçekçi yazar olan Bekir 
Yıldız tarafından Almanya’ya çalışmaya gidip, matbaa makinesi almak isteyen Yüce’nin ve 
onun gibi orada çalışan Türk işçilerinin hikayesidir. Bekir Yıldız, Almanya’ya giden ilk kuşak 
insanlarının yaşadıkları zorlukları, şaşkınlıkları sade ve anlaşılır bir dille okuyucuya 
aktarmıştır. "Türkler Almanya’da" eseri Bekir Yıldız’ın otobiyografisi diyebileceğimiz tarzda 
bir eserdir. Yüce karakteri de kendi oğlunun ismidir. Bekir Yıldız diğer eserlerinde olduğu 
gibi bu eserinde de toplum sorunlarını, baskıları, imkansızlıkları ve kültür farklılıklarını konu 
edinmiştir. Kendi ülkelerinde göremediği güzellikleri ve imkanları burada tadan insanlar, aynı 
zamanda kendi memleketinde çalışmadığı kadar yoğun bir iş temposuyla çalışıp, kuralların ve 
makine gibi çalışanların ülkesi Almanya’nın zorluklarını da yaşamışlar, hayallerini 
gerçekleştirmek için gurbete çalışmaya gidenlerden bazıları bunu gerçekleştirirken, bazıları da 
gerçekleştirememiştir. Yüce karakteri gibi istediğini elde eden de, Nihat ve Garip Recep 
karakterleri gibi istediğine ulaşamayanlar da olmuştur.  
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MODA SÜRECİ BAĞLAMINDA GELİN BAŞLIĞI TANZİMLERİNDE ESTETİK 
DEĞERLER VE TASARIM ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM1 

(Giresun İli Şebinkarahisar Örneği) 
 
 

Fatma KOÇ2                                                                         Leyla KAYA DURMAZ3 
 

Öz 
Tüm insanların yaşamı, doğum, evlenme, ölüm olarak sıralanabilecek üç önemli dönüm noktası etrafında 

gelişir ve biçimini de ait oldukları toplumdan alır. Evlenme, hem kız hem de erkek açısından yeni bir hayata 
geçişin dönüm noktası olarak kabul görmüştür. Söz konusu bu olayın içerisinde giyim ve kuşamlarına ilişkin 
değerler özellikle kadınlar için ayrı bir önem taşır. Düğün günü gelinin özenle hazırlanarak toplumun en güzeli 
olması ve ayırt ediciliğinin ön plana çıkartılması durumu pek çok toplumda benzerlik gösterir. Özellikle gelin 
toplumdaki diğer bireylerden başlık biçiminin abartılı bir biçimde şekillendirilip süslenmesi ile ön plana 
çıkartılır. Evlenme adetleri ile düğün törenlerinde giyilecek giysiler geçmişte her toplumun kendi gelenekleri ile 
biçimlendirilmiş özelliklerini yansıtırken günümüzde tüm toplumlarda moda etkenine bağlı olarak birbirine 
benzerlik gösteren tasarımlar kullanılmaktadır. İnsan yaşamının en özel günü olan düğün törenlerinin her 
aşamasında modern yaşamın getirdiği değişimler ile birlikte moda etkeni ile birlikte giysilerdeki değişimlerin 
yanı sıra, gelin başı süslemelerinde kullanılan duvakların ve baş süslemelerinin tasarım, biçimlendirme ve estetik 
nitelikler açısından farklılık göstermesi kaçınılmazdır.   

Bu çalışmada;  Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde, 1940-2005 yılları arasında batı moda trendleri göz 
önünde bulundurularak kullanılan gelinliklerin gelin başı süslemeleri moda bağlamında kronolojik olarak analiz 
edilerek kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından bölgede yapılan saha 
araştırmaları sonucunda gelinlik ve baş süslemelerine ilişkin görsel dokümanlar araştırılmış, kaynak kişilerle 
görüşmeler yapılmış,  ilgili yazılı kaynak ve elde edilen veriler sonucunda moda etkenine bağlı olarak yörede 
kullanılan gelin başlıklarının özellikleri karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma, 1940-2005 yılları 
arasında Anadolu’nun küçük bir ilçesinde yaşayan kadınların moda trendlerini kültürel değerleri ile 
birleştirilerek ne şekilde kullandığının belgelendirilmesi daha sonraki kuşaklara aktarılması, açısından önem 
taşımaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Gelin başı, gelinlik, düğün, aksesuar, Şebinkarahisar 

 
CHANGE IN AESTHETIC VALUES AND DESIGN FEATURES AT THE BRIDAL 

HEAD ARRANGEMENTS IN THE CONTEXT OF FASHION PROCESS 
(Example of Giresun province Şebinkarahisar district) 

Abstract 
 

 The life of all people evolves around three important turning points that can be classified as birth, 
marriage, death, and takes its form from the society to which it belongs. Marriage has been accepted as a turning 
point for a new life passion in terms of both boys and girls. In this regard, clothing has a different kind of values 
for women. On the day of the wedding, careful preparation of the bride and the fact that the society’s the most 
beautiful women and foreground of distinguishing is similar in many societies. Especially, bring bride to 
forefront with steeply shaped and decorating hair and headwear style. Marriages and wedding ceremonies to be 
worn in the past reflect the characteristics of each society formed with their own traditions, but today, similar 

                                                 
1 Bu araştırmanın bir bölümü, 10-13 Nisan 2018 tarihinde Paris’te Düzenlenen “II. Uluslararası Moda-Sanat-Tasarım 
(INFAD) Kongresinde” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.  
2 Prof.Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, 
fatmaturankoc@gmail.com 
3 Öğr.Gör. Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü, 
kylyl@hotmail.com 
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designs are used in all societies, depending on the fashion factor. Although cultural values of societies are 
similar, they have influenced the differentiation of the form and use of clothing. 

Wedding ceremonies, which are the most special day of human life, differ in terms of design, formal 
structure and aesthetic qualities of the veils and head decorating used at the bridal ornamentations as well as the 
changes brought about by modern life and the effects of fashion and the changes in clothes is inevitable. 

In this study; It was aimed to record and document values of the bridal head decorations in chronological 
analysis in the context of fashion in the wedding dresses used in the district of Şebinkarahisar in Giresun 
province in 1940-2005 years considering the western fashion trends. As a result of the field surveys conducted 
by the researchers, visual documents related to wedding dresses and head decorations were searched, interviews 
were made with the source persons, and the examinations of the bridal head decorations used in the region 
depending on the factor of fashion as a result of the related written source and obtained data were analyzed 
comparatively. The study is important in terms of women who is living in a small town of Anatolia between 
1940 and 2005 years, documenting how fashion trends are combined with their cultural values and transfer to 
next generations. 

Keywords: Bridal head, wedding dress, wedding, accessory, Şebinkarahisar 

1. GİRİŞ 
 
Evlenme, iki kişinin ortak bir yaşam için hayatlarını birleştirerek aile kurma yolunda attıkları 
ilk adım olması sebebiyle bütün toplumların çok önem verdiği bir unsurdur. Türk toplumunda 
da aile kurumu dini ve resmi olarak çok önemli bir yere sahiptir. Evlenme asırlar boyu çeşitli 
kutlamalarla gerçekleşerek bir tören durumunda gerçekleşmektedir. Evlilik töreni; yeni bir 
aile kurma, mutlu geçecek bir gün olması ve gelin ve damadın törene gelenler tarafından ayırt 
edilmesi gibi, birçok nedenlerin bir araya gelmesiyle, evlenecek kişilerin en güzel ve 
gösterişli giysiler giymeye çalışması, her dönemde görülmüştür. Bu özel giysiler zamanla 
kültürlere göre farklı özellikler kazanmış ve giyside kullanılan, renkler, kumaşlar, aksesuarlar 
farklı anlamları içermiştir. 

Geleneksel kıyafetlerimiz arasında yer alan düğünlerde gelinlerin giydiği zengin ve değişik 
özellik gösteren gelinliklerin, Türk Giyimin de önemli bir yeri vardır. Çağlar boyunca insanlar 
yaşamlarının özel günü olan evlilik törenlerinde özel giysiler giymiştir. Kadınların düğün 
törenlerinde giymiş olduğu bu giysiler gelinlik olarak adlandırılmıştır (Gümüş, 1996: 82).  

Türk kültüründe kullanılan gelinlikler incelendiğinde, geleneksel giyim kuşamın bölgesel 
özellikleri ile şekillendiği ve günlük kullanılan giysilerin doğrultusunda geliştirildiği 
görülmektedir. Gelin elbiselerinin özel bir modası olmamış fakat dönemin modasına göre 
pahalı ve değerli kumaşlardan dikilmiştir. Osmanlı saray gelinleri hanedan rengi olan 
kırmızıyı gelinliklerde tercih etmiş, halk içinde ise farklı renkte gelinliklere de rastlanmıştır 
(Koç ve dğr., 2015: 96). Osmanlı dönemi giyim kuşamı ile ilgili yazılı kaynaklar ve İstanbul 
Topkapı müzesinde bulunan örnekler, Osmanlı Dönemi giyimleri arasında gelinliklerin çok 
çeşitli örneklerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır (Bulmuş ve dğr., 2013: 22). 19.yy. 
başlarında bindallı entariler, Anadolu’nun bütün yörelerinde gelinler tarafından giyilmiştir 
(Özel, 1992: 16). Koç ve Koca’nın (2016: 765) yapmış olduğu çalışmada Batı merkezli 
modanın iletişim ağlarının genişlemesi ile tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kitlelere 
kısa sürede ulaşma olanağı sağlamış ve bu durumdan ilk etkilenenler arasında gelenekli halk 
giysilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum bir kadının en özel gününde giymiş olduğu 
giysilerinin de değişiminde etkili olmuştur.  
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1870'lerden sonra batılılaşmanın etkisiyle açık renk gelinlikler kendini göstermiştir. Türk 
kültüründe ilk beyaz gelinliği 1898'de Kemalettin Paşa ile evlenen II. Abdülhamit'in kızı 
Naime Sultan giymiştir. Sarayda batı etkisi ile gitgide yaygınlaşan gelinlerin zevkine göre 
şekillenen gelinlikler, başta sultanlar olmak üzere halk tarafından da benimsenmiş ve 
günümüze kadar gelen beyaz gelinlik modasının temellerini atmıştır (Koç ve dğr., 2015: 99). 
Beyaz rengin bu kadar beğeni ve kabul görme nedeni, asaleti temizliği ve saflığı temsil etmesinin 
yanında zenginliği ve bolluğu da ifade etmesine inanılmasıdır (Önder, 2017: 27).  

Türk toplumunun geleneksel yaşam kuralları gereği, genç-bekar kızlar gösterişli ve süslü 
giysiler giymezler fakat evlilikle birlikte ilk gösterişli elbisesi olan gelinliği olabildiğince 
özenle seçerlerdi. Gelinleri diğer kadınlardan farklı kılan, gelinliğin yanı sıra, gelinliği 
tamamlayıcı, gelin başı, duvağı ve aksesuarlarıdır. Evlilik törenleri, ait olduğu toplumun 
kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Gelinliklerde meydana gelen değişimlerden sonra en 
önemli unsur olan başlıkların değişimi geçekleşmiştir. Geleneksel gelinliklerde kullanılan baş 
süslemelerinde beyaz duvak kullanımı “gelenekselden modern giyim tarzına” atılan ilk adım 
olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar gelinlikler ve kullanılan aksesuarlar değişmiş olsa 
da değişmeyen tek şey kırmızı duvak olmuştur.  

Evlilik töreni için gelinin giydiği özel bir giysiden Dede Korkut Hikayeleri’nde de 
bahsedilmekte ve ‘al duvak’, gelinin yüzünü örttüğü bir örtü olarak hikayelerden 
anlaşılmaktadır. Hikayelerde kadın eşine ‘al duvağımın sahibi’ diye seslenmektedir. 
Hikayelerden kırmızı renginin Türkler için önemli olduğu anlaşılmaktadır (Yalsızuçanlar, 
2009: 204). Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte duvağa, gelinin mahremden 
korunması anlamını da yüklenmiştir (Aydemir, 2013: 623). Duvak kültürümüzde o kadar 
önemlidir ki evlenme çağında ölen kızın tabutunun üzerine duvak konulabilmektedir (Özbey, 
2014: 20). 19.yy.da gelinliklerde ki değişimle beraber kırmızı duvak kullanımı anlamını ve 
değerini yitirmiş gibi görünse de hala modern beyaz gelinliklerde beyaz duvak üzerine kırmızı 
şal örtülmesi geleneği devam etmektedir.   

Gelinlerde baş süslemesi olarak kullanılan duvakla birlikte, önemli anlam yüklenen bir diğer 
süsleme gelin telidir. Gelinin başından, dizin aşağısına veya yere kadar uzanan 1-2 milimetre 
eninde ince uzun gümüş tellerdir. Evlenme çağındaki kızlar gelinin başındaki gelin telinden 
alınca yakın zamanda onların da evleneceği, kısmetlerinin açılacağı gibi inanışlar 
bulunmaktadır (Aydemir, 2013: 645). “Telli duvaklı gelin olmak” sözünün de kültürümüzde 
hala kullanılmaya devam etmesi, gelin telinin, gelinliğin bütünlüğünü oluşturan önemli bir 
unsur olarak görüldüğünü göstermektedir (Özbey, 2014: 151). 20. yüzyılın ortalarına 
gelindiğinde artık gelin telinin başa takılması modası bitmiş ve gelin teli gelin buketlerinde 
kullanılmaya başlanmıştır (Özbey, 2014: 27). 

Geleneksel yaşamda kadın her zaman farklı şekillerde başlık kullanmasına rağmen, gelin 
olurken kullanılan başlık bir genç kızın ömründe kullandığı en güzel ve anlamlı başlık 
olmaktadır. Gelini diğer insanlardan ayırır ve sadece bir kez kullanılmaktadır. Gelenekler 
doğrultusunda kullanılan malzemeler değişmiş fakat gelinin en özel ve en gösterişli olması 
için her zaman büyük çaba sarf edilmiştir.  
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Tarihsel süreçte coğrafi konum, göçler, ticari ilişkiler, keşifler, vb. nedenlerle medeniyetler 
arasında etkileşimler olmuş, Doğusuyla Batısıyla tüm medeniyetler sanatsal ve kültürel 
birikimlerini giysiler aracılığıyla da birbirlerine aktarmışlardır. Genellikle ekonomik bir 
kavram olarak gündeme gelen küreselleşme kavramının, kültürel alana etkileri bakımından 
oldukça önemli sonuçları bulunmaktadır. Küreselleşmenin kültürel alana etkilerini inceleyen 
Waters’e göre; “Kültürel alandaki küreselleşmenin boyutu ekonomik ve siyasi alanda 
yaşamdan daha büyüktür (Tomlison, 2004: 39).  

Kültür alanına, küreselleşmenin yarattığı yeni duruma adapte olmaya çalışan bireylerin 
üzerinde modanın etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Kişilerin gereksinimleri ve beğenileri 
yönlendirerek yeni gündemler oluşturan moda ve yaşanan kültürel dönüşüm tüm Dünya’ya 
aynı anda yansıtılan modern giyim tarzının hızla benimsenmesini sağlamaktadır. Günümüzde 
dikkat çeken bir olgu olan moda, daha çok giyinme ile özdeşleştirilmekte ve toplumsal veya 
bireysel kimlik algılarını belirleyen bir yapı olarak algılanmaktadır. Kültürel değerlerin ve 
farklılıkların şekillendirdiği giysileri ve süslemeleri, artık modernlik kavramı bağlamında 
modanın değerleri şekillendirmektedir. Böylece tarzlarını uzun süre koruyan geleneksel 
giysiler, yerlerini moda döngüsü ile sık biçim değiştiren modern giysilere bırakmıştır (Şenol, 
2014: 12). 

Batı modasının yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel giyimlerle birlikte gelinlikler ve buna 
bağlı olarak da gelin başı süslemelerinde kullanılan duvaklar ve baş süslemeleri büyük 
değişiklikler göstermiştir. Bu çalışmada; Anadolu’nun küçük bir ilçesi olan 
Şebinkarahisar’da yaşayan kadınların en özel günlerinde “düğünlerinde” giydikleri 
gelinliklerini tamamlayan en önemli ve dikkat çekici unsur olan “gelin başı süslemeleri” bu 
araştırmanın konusunu oluşturmuştur.  Moda etkenine bağlı olarak tarihsel süreç içinde gelin 
başı süslemelerinin tasarım özellikleri, biçimsel yapısı ve estetik özellikleri kronolojik olarak 
analiz edilmiş ve belgelendirilmiştir.  Söz konusu gelin başları kaynak kişiler, yazılı kaynaklar 
ve araştırmacılar tarafından derlenen bilgi ve belgeler ışığında; değişim süreci ve özellikleri 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmacılar tarafından bölgede yapılan saha araştırmaları sonucunda gelinlik ve baş 
tanzimlerine ilişkin görsel dokümanlar araştırılmış, kaynak kişilerle görüşmeler yapılmış,  
ilgili yazılı kaynak ve elde edilen veriler sonucunda moda etkenine bağlı olarak yörede 
kullanılan gelin başlıklarının özellikleri karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma, 
1940-2005 yılları arasında Anadolu’nun küçük bir ilçesinde yaşayan kadınların moda 
trendlerini kültürel değerleri ile birleştirilerek ne şekilde kullandığının belgelendirilmesi daha 
sonraki kuşaklara aktarılması, açısından önem taşımaktadır.   

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve “Tarihi Kentler Birliği” üyesi olan Giresun 
Şebinkarahisar, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Giresun’un bir 
ilçesidir. Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon iline bağlı kalmış, 1923 tarihinde çıkan bir 
yasa ile Türkiye’de bulunan livaların il yapılmasına karar verilmiş, bu karar neticesinde o 
günlerde liva (sancak) olan Şebinkarahisar da il yapılmıştır. 10 yıl süre ile il durumunu 
muhafaza eden Şebinkarahisar, illerin yeniden düzenlenmesi çalışmaları çerçevesinde 2197 
Sayılı Kanunla 1933 yılında ilçe haline getirilmiştir (Özdemir, 1982: 17).  
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Tarihi itibariyle bulunduğu coğrafyada önemli bir merkez olarak konumlanmış ve vilayetlik 
yapmış olan Şebinkarahisar, tarihinde birçok önemli mesleki becerilere, kültürel objelere, 
folklorik değerlere ev sahipliği yapmış önemli bir merkezdir. Hititlilerden, İskitlilere, 
Kaşgarlılardan, Pontuslulara, Romalılardan, Selçukluya, Osmanlıya ve günümüze kadar 
birçok farklı devleti barındırmış; Hristiyanlıktan, Yahudiliğe ve İslam’a kadar değişik dinlerle 
yaşamış; birçok dile ve lehçeye ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olarak arka planında 
birçok değeri barındırmıştır (Anonim, 2011: 8). Cumhuriyetin ilk nüfus sayımının yapıldığı 
1927 yılında, vilayetin merkez ilçesi durumundaki Şebinkarahisar'ın köyleri ile birlikte nüfusu 
18.533 iken, 1997'deki sayımda bu sayı  43.904'e yükselmiştir. Günümüzde Şebinkarahisar’ın 
nüfusu 11.000 civarındadır. Giresun merkeze veya Sivas merkeze ulaşımı zor bir mevkide 
olan ilçenin Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yönünü modernleşmeye doğru çevirdiği 
bilinmektedir. Bu araştırma Türk modernleşmesinin Şehir merkezinden uzak bir ilçede 
kadınların hayatlarının en önemli döneminde kullandıkları giysilerine ne şekilde yansıdığı 
üzerine yoğunlaşmıştır.  

2. YÖNTEM 
Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan kadınların 1940-2005 yılları arasında kullanmış 
oldukları gelin başlıklarını moda trendleri ile birleştirerek, kültürel değerleri ile ne şekilde 
kullandıklarının belirlenmesinin amaçlandığı bu betimsel araştırmada, öncelikle konu ile ilgili 
literatür taranmıştır. Çalışma 2016 ve 2017 yılı içinde araştırmacılar tarafından yörede yapılan 
gözlem, inceleme ve görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından yörede 
yapılan saha araştırması sonucunda düğün giysilerine ilişkin konuyla ilgili kaynak kişiler ile 
görüşmeler yapılmış, baş tanzimleri ile ilgili fotoğraflar derlenmiştir. Elde edilen fotoğraflar 
araştırmacılar tarafından kronolojik olarak döküm tablolarına aktarılmış, gelin başlıklarının 
tanzim biçimleri; tasarım özellikleri, biçimsel yapıları ve estetik değerleri açısından döküm 
tabloları hazırlanarak tanımlanmış,  ilgili literatür ve konuya ilişkin kaynak kişilerin vermiş 
olduğu bilgiler ile desteklenerek analiz edilmiştir.   Çalışmada batı formu ile biçimlendirilmiş 
gelin başlıkları araştırma kapsamına alınmıştır. Yörenin geleneksel özellikleri ile 
biçimlendirilmiş gelinlik ve gelin başlıkları kapsam dışı bırakılmıştır.  
 

3. BULGULAR 
İnsan yaşamının bir gerçeği olan evlilik, doğum ve ölüm arasında yaşanılan en önemli evredir. 
Belirli bir yaşa gelen, maddi yükümlülüğü kaldırabilecek ve kendini hazır hisseden her gencin 
evlilik yapması yaşamın doğal bir sürecidir. Şüphesiz bu süreç, içinde yaşanılan toplumun 
kültür ve kurallarına göre şekillenir ve değişiklikler gösterir. Evlilik törenleri de toplumun 
bağlı bulunduğu kültürel yapı ile birçok kurala ve adete sahiptir. Erkek ve kadın için ayrı ayrı 
önemi ve hazırlanma süreci olan evlilik törenlerinde giyilen giysiler ve kullanılan aksesuarlar, 
süslemeler de büyük önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında alınan 26 adet gelin başı 
tanzimi kronolojik olarak tablolara aktarılmış ve dönemin, sosyal, kültürel ve ekonomik 
olayları moda trendleri doğrultusunda Şebinkarahisar ilçesinin kültürel alt yapısı bağlamında 
analiz edilerek yorumlanmıştır.  

Tablo 1. 1940-1950 yılları arasında gelin başı tanzimlerindeki tasarım, biçimsel yapı ve 
estetik özellikleri 
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Görseller  

  

 

Yıllar (1940-1950) 
1940 

(Fotoğraf 1) 
1942 

(Fotoğraf 2) 
1945 

(Fotoğraf 3) 
1949 

(Fotoğraf 4) 

Malzeme/Kumaş 
 Organze Kum  boncuk  İpek şifon - Saten  

Gelin teli 
 Saten kumaş 
Gelin teli 

Renk  

Koyu bej gelinlik 
kırık beyaz saç 
çiçeği 

Krem gelinlik ve 
beyaz boncuklar 

 Beyaz gelinlik  
 Beyaz duvak, 
gümüş gelin teli 

 Beyaz gelinlik  
Gümüş gelin teli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasarım 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Saç 
Formu 
 
 
 

Saç dalgalı 
biçimlendirilmiş, 
soldan sağa doğru 
toplanarak omuza 
doğru serbest 
bırakılmış  

Başın arkasında 
yüksek topuz (gelin 
topuzu), başın iki 
tarafında serbest 
bırakılmış perçem 

Saç geriye doğru 
taranarak omuzlara 
doğru serbest 
bırakılmıştır 

Saç geriye doğru 
toplanmıştır 

Baş 
Tanzimi 
 
 
 
 
 
 

Sağ tarafa 
organzeden 
hazırlanmış çiçek 
takılmış 
 
 
 
 

Topuzun çevresine 
boncuklar ile 
yapılmış çiçek 
tanzim edilmiştir 
 
 
 
 

Başın üstüne satenden 
hazırlanmış küçük 
çiçekler ile 
hazırlanmış üst kısmı 
yüksek kenarlara 
doğru incelen taç 
simetrik yerleştirilmiş, 
tacın arkasına bele 
kadar uzanan kısa bir 
duvak takılmış, tacın 
sağ ucuna ince gelin 
teli takılmıştır  

Başın üstüne 
satenden büyük  
çiçekler ile 
hazırlanmış üst 
kısmı yüksek 
kenarlara doğru 
incelen taç 
simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın her iki 
kenarına oldukça 
kalın  hazırlanan 
gelin teli   
takılmıştır. 

Duvak 
 
 
 

 
Duvak 
kullanılmamış 
 
 
 

Duvak 
kullanılmamış 
 
 
 

Tacın arkasından bele 
kadar uzunlukta beyaz 
şifondan, tek kat 
duvak takılmıştır. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır 

Duvak 
kullanılmamış 
 
 
  

Kaynak Kişi  Azize Başaran aile albümü  

Tablo 1 incelendiğinde, 1940-1950 yılları arasında gelinin düğün günü giydiği gelinliklerin 
farklı renklerden hazırlandığı ve abartısız, oldukça sade modeller tercih edildiği gözlenmiştir. 
Baş tanzimlerinde genellikle duvak kullanmadan oluşturulduğu belirlenmiş (fotoğraf 1-2-4) 
farklı malzemeler kullanılarak oluşturulan çiçek temalı aksesuarlar başın muhtelif bölgelerine 
yerleştirilerek estetik değeri yüksek zarif bir görünümün oluşturulması sağlamıştır. Gelinlerin 
saçlarının doğal renklerde olduğu ve mümkün oldukça abartıdan uzak zarif topuzlar yaparak 
veya doğal bir şekilde bırakılarak düzenlendiği belirlenmiştir.   Farklı kumaşlar kullanılarak 
çeşitli tekniklerle biçimlendirilerek oluşturulan çiçeklerin birleştirilmesi ile oluşturulan zarif 
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taçlar baş üzerine yerleştirilerek gelinin görünürlüğünün ön plana çıkartılması sağlanmıştır. 
Türk kültürünün önemli bir özelliği olan gelin telleri bu yıllarda gelinliklerin baş 
tanzimlerinde kullanılmıştır. Özellikle gelin tacı kullanılarak hazırlanan başlıklarda kullanılan 
gelin telleri farklı kalınlıklarda asimetrik veya simetrik olacak şekilde başa yerleştirilmiştir.   
1945-1950 yılları arasında incelenen gelin başı süslemeleri benzerlik göstermektedir.  Bu 
yıllarda sıklıkla kullanılmayan ve taçların arkasından uzatılan tül veya şifondan oluşturulan 
duvaklar bele kadar veya omuz üzerine düşecek şekilde kısa ve üzerinde süsleme özellikleri 
olmayacak şekilde tasarlanmıştır.   

1940-1950 yılları arasında Şebinkarahisar’da gelinler tarafından kullanılan gelinliklerin batı 
modası trendlerini ön plana çıkartacak özellikleri yansıttığı ancak gelin teli gibi kültürel 
özellikleri de yansıttığı gözlenmiştir. Savaşın etkilerinin gelinlik ve gelin başlıklarındaki 
abartısız ve tercih edildiği gözlemlenmiştir. Özbey’in (2014: 67) gelinliklerin değişimi ile 
ilgili yapmış olduğu araştırmasında  “1945 yılına kadar devam eden İkinci Dünya Savaşı, her 
alanda olduğu gibi modayı da etkilemiştir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik huzursuzluklar 
moda içinde de kısıtlama olarak yansımıştır. Gelinliklerde sadeliğe sebep olan bu durumlar, 
gelin başı süslemelerinin daha gösterişli yapılmasına, geline ve gelinliğe biçimsel ve estetik 
olarak hareket getirmesine sebep olmuştur. Genellikle bu dönemde kırsal bölgelerde devam 
eden geleneksel gelinlik tercihleri de kullanılmıştır” şeklindeki ifadesi bu durumu 
desteklemektedir.   

Tablo 2. 1950-1970 yılları arasında gelin başı tanzimlerindeki tasarım, biçimsel yapı ve 
estetik özellikleri 

 

 

Görseller  

 

 

 
 

Yıllar (1950-1970) 
1952 

(Fotoğraf 5) 
1956 

(Fotoğraf 6) 
1960 

(Fotoğraf 7) 
1963 

(Fotoğraf 8) 
1968 

(Fotoğraf 9) 

Malzeme/Kumaş 
Baş süslemesi 
kullanılmamış 

 İpek şifon  
Saten  

 İpek şifon  
Saten  

Tül  
Saten  

Tül  
Saten 

Renk  

Beyaz gelinlik 
Baş süslemesi 
kullanılmamış 

 Beyaz 
gelinlik ve 
beyaz duvak 

 Beyaz gelinlik 
ve beyaz duvak 

 Beyaz gelinlik 
ve beyaz duvak 

Beyaz gelinlik 
ve beyaz duvak 

Tasarım Saç 
Formu 

Saç dalgalı 
biçimlendirilmi
ş, soldan sağa 
doğru 
toplanarak 
omuza doğru 
serbest 

 Saç dalgalı 
biçimlendiril
miş, sağdan 
sola doğru 
toplanarak 
boyun 
hizasında 

Saç dalgalı 
biçimlendirilmiş, 
sağdan sola 
doğru toplanarak 
göğüs hizasında 
serbest bırakılmış 

Saç dalgalı 
biçimlendirilmiş, 
sağdan sola 
doğru toplanarak 
omuz hizasında 
serbest bırakılmış 

Saç dalgalı 
biçimlendirilmi
ş, sağdan sola 
doğru 
toplanarak 
boyun 
hizasında 
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bırakılmış serbest 
bırakılmış 

serbest 
bırakılmış  

Baş 
Tanzimi 

 Baş süslemesi 
kullanılmamış 

 Başın üstüne 
satenden 
hazırlanmış 
büyük çiçekli 
taç simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
omuza kadar 
uzanan kısa 
bir duvak 
takılmış 

 Başın üstüne 
satenden 
hazırlanmış 
çiçekli taç 
simetrik 
yerleştirilmiş. 
Tacın üst 
kısmında bir 
büyük çiçek 
kenarlarına doğru 
küçük çiçekler 
bulunmaktadır. 
Tacın sol 
kenarından 
satenden 
hazırlanmış örgü 
şeklinde sarkıtlar 
göğüs 
hizasındadır. 

 Başın üstüne 
satenden küçük 
çiçekler ile 
hazırlanmış üst 
kısmı yüksek 
kenarlara doğru 
incelen taç 
simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
dize kadar 
uzanan duvak 
takılmış, 
satenden 
hazırlanmış 
çiçekler tacın sağ 
ve sol ucuna 
sarkıtlar şeklinde 
serbest bırakılmış 
ve göğüs 
hizasındadır.  

 Başın üstüne 
satenden küçük 
çiçekler ile 
hazırlanmış taç 
simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
bele kadar 
uzanan duvak 
takılmış, 
satenden 
hazırlanmış 
çiçekler tacın 
sağ ucuna 
sarkıt şeklinde 
serbest 
bırakılmış ve 
diz 
hizasındadır.  

Duvak 

Duvak 
kullanılmamış 

Tacın hemen 
altından 
omuza kadar 
uzunlukta bir 
kat şifondan 
kabarık 
duvak 
takılmıştır. 
Duvakta 
süsleme 
bulunmamakt
adır 

Tacın arkasından 
kalçaya kadar 
uzunlukta beyaz 
şifondan, bir kat 
duvak takılmıştır. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır  

Tacın arkasından 
dize kadar 
uzunlukta beyaz 
tülden, iki kat 
kabarık duvak 
takılmıştır. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır 

Tacın 
arkasından bele 
kadar 
uzunlukta 
beyaz tülden, 
bir kat duvak 
takılmıştır. 
Duvakta 
süsleme 
bulunmamakta
dır  

Kaynak Kişi Azize Başaran aile albümü 
Sevim Aydınlı 
aile albümü Azize Başaran aile albümü 

Tablo 2 incelendiğinde, 1950-1970 yılları arasında gelinin düğün günü giydiği gelinliklerin 
beyaz renk hazırlandığı ve abartısız, oldukça sade modeller tercih edildiği gözlenmiştir. Baş 
tanzimlerinde genellikle duvak kullanıldığı belirlenmiş (fotoğraf 6-7-8-9) farklı malzemeler 
kullanılarak oluşturulan çiçek temalı aksesuarlar başın muhtelif bölgelerine yerleştirilerek ve 
bazı baş süslemelerinde (fotoğraf 7-8-9) taca bağlı çiçek sarkıtları ile estetik bir görünüm 
sağlanmıştır. Gelinlerin saçlarının doğal renklerde olduğu ve mümkün oldukça abartıdan uzak 
doğal bir şekilde bırakılarak düzenlendiği belirlenmiştir.   Farklı kumaşlar kullanılarak çeşitli 
tekniklerle biçimlendirilerek oluşturulan çiçeklerin birleştirilmesi ile oluşturulan zarif taçlar 
baş üzerine yerleştirilerek gelinin görünürlüğünün ön plana çıkartılması sağlanmıştır. Yapma 
çiçeklerden oluşturulan taç ve taca tutturulan genellikle iki kat tülden yapılan ve boyunun 
isteğe göre değiştiği gözlemlenen duvaklar kullanılmıştır. Duvaklarda herhangi bir süsleme 
özelliği bulunmadığı gözlemlenmiştir. Daha önceki dönemde gelin başı süslemelerinde 
kullanılan gelin telinin 1950-1970 yıllarında kullanılmadığı, gelin telinin artık el çiçeğinde 
kullanıldığı gözlenmiştir. 
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İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rahatlama yaşanmıştır. Kadın 
dergilerinin yaygınlaşması ve 1953 yılında ilk yerel televizyon kanalı ile kısıtlı da olsa 
seyirciye ulaşılması batı modasının takibinde kadınlara kolaylık sağlamıştır. Koca ve Koç’un 
(2010) “güzellik yarışmaları” ile ilgili yaptıkları araştırmada, “1950-1970 yılları arasında 
kısıtlı olan kitle iletişim araçları yanında Türkiye’de düzenlenen güzellik yarışmaları da 
dönemin modasını yansıtmış ve batı modasının halk tarafından kabul edilmesinde etkili 
olmuştur” şeklindeki ifadeleri de Şebinkarahisar’da kullanılan gelinliklerde ve gelin başı 
süslemelerinde de batı modasının etkilerinin gözlenmesinin sebepleri olduğu 
düşünülmektedir. 

Tablo 3. 1970-1980 yılları arasında gelin başı tanzimlerindeki tasarım, biçimsel yapı ve 
estetik özellikleri 

Görseller 
  

   

Yıllar (1970-1980) 
1970 

(Fotoğraf 10) 
1972 

(Fotoğraf 11) 
1974 

(Fotoğraf 12) 
1975 

(Fotoğraf 13) 
1979 

(Fotoğraf 14) 

Malzeme/Kumaş 
 Tül 
Sutaşı  

Tül  
Saten  

Tül  
Saten 

 Tül 
Saten 

Şifon 
Saten 

Renk  

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik 
ve beyaz duvak 

Beyaz 
gelinlik ve 
beyaz duvak 

Krem gelinlik ve 
krem duvak 

Tasarım 

Saç 
Formu 

 Saç dalgalı 
biçimlendirilmiş, 
soldan sağa 
doğru taranarak 
fön ile 
şekillendirilmiştir 

Saçlar geriye 
doğru taranmış 
ve serbest 
bırakılmıştır 

 Saç dalgalı 
biçimlendirilmi
ş ve geriye 
taranarak 
serbest 
bırakılmıştır 

Başın 
arkasında 
topuz sağa 
doğru 
biçimlendiril
miştir (gelin 
topuzu), alnın 
sol tarafında 
kısa perçem 

Saçlar sağa ve 
sola doğru 
ortadan ayrılarak 
taranmış ve 
dalgalı 
biçimlendirilen 
saçlar omuzlara 
doğru serbest 
bırakılmıştır. 

Baş 
Tanzimi 

Başın üstüne iki 
kat tülden 
simetrik 
yerleştirilmiş 
duvak takılmış 

 Başın üstüne 
satenden 
hazırlanmış 
büyük çiçekli taç 
simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
dize kadar 
uzanan uzun bir 
duvak takılmış 

Başın üstüne 
satenden 
hazırlanmış 
büyük çiçekli 
taç simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
kalçaya kadar 
uzanan uzun 
bir duvak 
takılmış 

Başın sağ 
tarafına 
satenden 
hazırlanmış 
iki adet 
büyük gül 
yerleştirilmiş 
ve ince dallar 
şeklinde 
yapma çiçek 
telleri ile 
zenginleştiril
miştir. 

Başın üstüne 
satenden 
hazırlanmış 
büyük üç adet 
gülle hazırlanmış 
taç simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
kalçaya kadar 
uzanan uzun bir 
şifon duvak 
takılmış 
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Duvak 

Başın üzerine iki 
kat tülden 
hazırlanmış bele 
kadar uzunlukta 
duvak 
tutturulmuştur. 
Duvak kenarında 
sutaşı 
bulunmaktadır. 

Tacın arkasından 
dize kadar 
uzunlukta beyaz 
tülden, iki kat 
duvak takılmıştır. 
Üstteki duvak 
boyu sırtta, 
alttaki duvak 
boyu diz 
hizasında 
bitmektedir. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır  

Tacın 
arkasından iki 
kat tül duvak 
tutturulmuştur. 
İlk kat diz 
hizasında 
bitmektedir, 
diğer kat ise 
kalça hizasında 
bitmektedir. 
Duvakta 
süsleme 
bulunmamakta
dır 

Başın sağ 
tarafına 
yerleştirilmiş 
güllerin 
arkasından iki 
kat tül duvak 
tutturulmuştu
r. İlk kat diz 
hizasında 
diğer kat ise 
omuza kadar 
uzunluktadır. 
Duvakta 
süsleme 
bulunmamakt
adır  

Tacın arkasından 
bir kat şifon 
duvak 
tutturulmuştur. 
Duvak kalçaya 
kadara 
uzunluktadır. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır  

Kaynak Kişi 
Azize Başaran 
aile albümü 

Sevgi Yalçıntaş 
aile albümü 

Semra Bal aile 
albümü 

Azize 
Başaran aile 
albümü 

Salise Çırtan aile 
albümü 

Tablo 3 incelendiğinde, 1970-1980 yıllarında kullanılan gelinliklerin ve gelin başı 
süslemelerinin çoğunlukla beyaz renkte olduğu görülmektedir. Baş tanzimlerinde satenden 
hazırlanmış büyük ve küçük çiçeklerden oluşturulmuş taçlarla, estetik bir görünüm 
sağlamıştır. Taçlar başın sağına yerleştirildiği gibi simetrik olarak başın ortasına da 
yerleştirilmiştir. Bu dönemde gelinlerin saçlarının doğal renklerde olduğu ve saç 
uzunluklarının değişik boyutlarda dalgalı ya da düz şekillendirilerek serbest bırakıldığı gibi 
topuz yapılarak toplandığı da gözlenmiştir. Önceki dönemde genellikle kullanılan tek kat 
şifon duvaklar artık iki kat tülden yapılmış duvaklar olarak değişerek, duvak boyu, bel, diz 
veya kalçada bitmektedir. İncelenen gelin başları duvak süslemelerinde, sutaşının (fotoğraf 
10) duvak kenarlarında kullanıldığı belirlenmiştir. 

1970’ler dünyada ve Türkiye’de, siyasi ve kültürel hareketlerin hız kazandığı bir dönemdir. 
Kadın okurlar için dergiler (Demokrat Kadın, Kadının Sesi, Hayat, Ses, Kadınca) çıkmaya 
başlamıştır. Her genç kız için önemli olan gelinlikler ve gelin başı süslemeleri, dergilerde 
konu olarak yer almış ve ünlülerin gelinlikleri, gelinlik modası hem dergi kapaklarını hem 
içeriklerinde yer almıştır (Özbey, 2014: 102). 

1970’li yıllarda Avrupa da hippi, bohem diğer adıyla çiçek çocuklar modası devam ederken 
Anadolu’nun küçük bir yerleşim yeri olan Şebinkarahisar’da fotoğraf 13’de de görüldüğü gibi 
azda olsa etkilerinin görüldüğü, gelin başı süslemelerine aktarıldığı düşünülmektedir. 

Tablo 4. 1980-1990 yılları arasında gelin başı tanzimlerindeki tasarım, biçimsel yapı ve 
estetik özellikleri 

Görseller  
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Yıllar (1980-1990) 
1980 

(Fotoğraf 15) 
1983 

(Fotoğraf 16) 
1986 

(Fotoğraf 17) 
1988 

(Fotoğraf 18) 

Malzeme/Kumaş 
Şifon 
Saten 

Tül 
Saten 

Tül 
İnci boncuk 

Tül 
Saten 

Renk  

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik ve beyaz 
duvak 

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik 
Beyaz duvak ve 
beyaz şapka 

Tasarım  

Saç 
Formu 

Saç geriye doğru 
toplanarak 
biçimlendirilmiş ve 
sağdan sola doğru 
alında perçem 
bırakılmıştır.  

Saçlar geriye doğru 
biçimlendirilerek ensede 
toplanmıştır. 

Başın arkasında 
yüksek topuz (gelin 
topuzu), başın iki 
tarafında ve alnın 
solunda serbest 
bırakılmış perçem 

Saçlar bone ile 
kapatılmıştır. 

Baş 
Tanzimi 

Başın üstüne 
satenden büyük bir 
çiçek ile 
hazırlanmış taç  
başın sağ tarafına 
yerleştirilmiş, tacın 
arkasına yere kadar 
uzanan duvak 
takılmış 

Başın üstüne satenden 
büyük çiçekler ile 
hazırlanmış üst kısmı 
yüksek kenarlara doğru 
incelen taç simetrik 
yerleştirilmiş 

Başın üstünde topuz 
etrafına, 
boncuklardan 
oluşturulmuş çiçekli, 
ince dallı taç tanzim 
edilmiştir.  

 Baş satenden 
yapılmış 
kenarları 
dantelden bone 
ile kapatılmıştır. 
Üzerine kenarları 
fırfırlı, dantellerle 
süslenmiş saten 
şapka 
yerleştirilmiş. 

Duvak 

Tacın arkasından 
iki kat şifondan 
duvak 
tutturulmuştur. İlk 
kat yere kadar 
uzanmaktadır. 
İkinci kat sırtta 
bitmektedir. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır 

Tacın arkasından iki kat 
tülden duvak 
tutturulmuştur. İlk katı 
diz ile ayak bileği 
arasında bitmektedir. 
İkinci katı omuzda 
bitirilmiştir. Kurdeleden 
duvak kenarlarına 
süsleme yapılmıştır. 

Tacın ve saç 
topuzunun altından 
iki kat tül duvak 
tutturulmuştur. İlk 
katı kalça hizasında, 
ikinci katı sırt 
hizasında 
bitmektedir. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır 

Bonenin 
arkasından iki kat 
duvak 
tutturulmuştur. 
İlk kat kalçada 
ikinci kat sırt 
hizasında 
bitmektedir. 
Duvak kenarları 
ince dantel ile 
çevrilmiştir. 

Kaynak Kişi 

Nafiye Şentürk aile 
albümü Selime Ünlü aile albümü Azize Başaran aile 

albümü Aynur Aygün aile 
albümü 

Tablo 4 incelendiğinde, 1980-1990 yılları arasında kullanılan gelinin düğün günü giydiği 
gelinliklerin beyaz renkte olduğu dikkat çekmektedir. Baş tanzimlerinde farklı malzemeler 
kullanılarak oluşturulan çiçek temalı aksesuarlar başın muhtelif bölgelerine simetrik veya 
asimetrik olarak yerleştirilerek estetik değeri yüksek zarif bir görünümün oluşturulması 
sağlamıştır. Bu dönemde, önceki dönemlerde kullanılmamış olan başı örtmek için kullanılan 
bone dikkat çekmektedir. Aynı zamanda gelin başı süslemesinde kullanılmış olan şapka da 
(fotoğraf 18) önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan duvaklar, önceki 
dönemde olduğu gibi genellikle iki kat tülden veya şifondan oluşturulmuştur. Duvak 
boylarının ayak bileklerine kadar uzadığı ve duvak kenarlarına süslemeler yapılması da 
dönemin gelin başı süslemelerinde dikkati çeken değişikliklerdir.  

Bu dönemde Türkiye siyasi olarak çalkantılı bir dönemdedir. İnsanların yorgun olduğu, 
kendilerini politik ve gerçek olandan soyutlayarak korumaya aldığı bir dönemi simgelemiştir. 
1980 askeri darbesi ile “Kamuda Kılık Kıyafet Kanunu” düzenlenmiş ve kadınların başlarının 
daima açık olması maddesi eklenmiştir. Şebinkarahisar’da bu dönemde incelenen gelin başı 
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süslemelerinden sadece bir tanesinde fotoğraf 18’de görüleceği üzere başörtülü gelin başı 
kullanılmıştır. Fakat bununla birlikte kadınlar artık iş hayatında boy göstermeye başlamıştır.  
Televizyonun yaygınlaştığı ve özel televizyon kanallarının çoğaldığı bu dönemde kadınlar 
için modayı takip etmek kolaylaşmıştır (Ertürk, 2013: 24).  

1980'ler modası farklı özellikleri ve kalıcı etkisiyle hafızalarda yer edinmiştir. 80’ler estetik 
algıların zayıfladığı, uyum ve dengenin değiştiği, renklerin karmaşaya dönüştüğü yıllar olarak 
anılmaktadır. Yani 80’li yıllar güzel olanın yerini abartıya bıraktığı yıllar olarak da 
tanımlanabilmektedir (http://www.giyimvemoda.com/moda-dunyasi/1980li-yillarda-
moda/321, 02.03.2018). 1980’lerde gelinliklerde abartıdan nasibini almıştır. Gelinliklerle 
beraber gelin başı süslemeleri de önceki döneme göre daha abartılı ve gösterişli hale gelmiştir. 
Bu dönemde gençler arasında, film ve müzik dünyasının getirisiyle aslanbaş diye tabir edilen 
kat kat halde ya da permalıdır aynı zamanda perçemlerde popülerlik kazanmıştır.  Dallas 
dizisi 80’lerin modasını yansıtmış, ayrıca Madonna için yaratılan imaj 80’ler modasını 
yönlendirmiştir. Bu dönemde Punk akımı da Avrupa’da başlamıştır.  Punk akımı, ifade 
özgürlüğü hareketi ve isyanı olarak çıkmıştır. Her türlü abartı ve karmaşa mevcuttur.  

Şapka kullanımı Türkiye’de Şapka Devrimi‘yle birlikte başlamıştır. Şapka Devrimi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından, halkın kılık ve kıyafetinin düzenlenerek batı 
ülkelerindeki normlara uygun hale getirilmesi için 1925 yılında yapılan kanuni 
düzenlemedir. Mustafa Kemal Atatürk, fötr şapkayı kullanarak halka örnek olan isimler 
arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı olan ve “baba” lakabıyla 
bilinen Süleyman Demirel de fötr şapkayı sıkça kullanan isimlerdendir. Küt ve fötr şapkalarda 
halk içinde yaygınlaşmıştır. Şapkanın gelinliklerde kullanımı çok fazla olmasa da 
Anadolu’nun küçük bir yerleşim yeri olan Şebinkarahisar’da başörtüsü ile birlikte kullanımı 
özellikle dikkat çekicidir. 

Tablo 5. 1990-2000 yılları arasında gelin başı tanzimlerindeki tasarım, biçimsel yapı ve 
estetik özellikleri 

Görseller   

 

 

Yıllar (1990-2000) 
1990 

(Fotoğraf 19) 
1990 

(Fotoğraf 20) 
1992 

(Fotoğraf 21) 
1998 

(Fotoğraf 22) 

Malzeme/Kumaş 

Tül 
İnci boncuk 

İpek şifon 
Saten  

Tül  
Saten  
İnci boncuk 

İpek şifon  
Saten  
Gelin teli 

Renk  

 Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik 
ve beyaz duvak 

 Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik Beyaz 
duvak ve gümüş gelin 
teli 

Tasarım  
Saç 
Formu 

 Saç geriye doğru 
kabartılarak 

 Başın arkasında 
yüksek topuz 

Saçlar saten 
başörtüsü ile 

Saçlar sağa ve sola 
doğru ortadan 
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toplanmıştır  ve başın 
arkasından ve 
yanlardan perçemler 
bırakılmıştır. 

(gelin topuzu), 
başın iki 
tarafından ve 
alında serbest 
bırakılmış 
perçem 

kapatılmıştır. ayrılarak taranmış ve 
dalgalı 
biçimlendirilen saçlar 
omuzlara doğru 
serbest bırakılmıştır.  

Baş 
Tanzimi 

Başın üstüne inci 
boncuklardan 
oluşturulmuş çiçeksiz 
ince dal detaylı taç 
tanzim edilmiştir. 
Alına dantelden bant 
bağlanmıştır. 

Başın üstüne 
satenden 
yapılmış küçük 
çiçekler ile 
hazırlanmış üst 
kısmı yüksek 
kenarlara doğru 
incelen taç 
simetrik 
yerleştirilmiş, 
tacın arkasına 
kalçaya kadar 
uzanan duvak 
takılmıştır. 

Baş satenden 
yapılmış başörtüsü 
ile boynu da 
kapatacak şekilde 
drapelerle 
hareketlendirilerek 
kapatılmıştır. 
Başörtüsünün 
arkasından tutturulan 
duvağın sağ ve sol 
tarafına inci 
boncuklardan 
yapılmış dallar 
tanzim edilmiştir. 

Başın üstüne 
satenden yapılmış 
büyük çiçekler ile 
hazırlanmış üst kısmı 
yüksek kenarlara 
doğru incelen taç 
simetrik 
yerleştirilmiş, tacın 
her iki kenarına 
oldukça kalın 
hazırlanan gelin teli 
göğse kadar uzundur, 
tacın arkasına ayak 
bileğine kadar uzun 
duvak takılmıştır. 

Duvak 

Toplanmış saçın 
altından tülden kat kat 
ve fırfırlı hazırlanmış 
duvak tutturulmuştur. 
Duvak bele kadar 
uzundur. 

Tacın 
arkasından 
kalçaya kadar 
uzun bir kat 
şifondan duvak 
tutturulmuştur  

Başörtüsünün 
arkasına başın 
ortasından bağlı 
duvak tek kattır ve 
bele kadar uzundur. 

Tacın arkasından 
ayak bileğine kadar 
uzun bir kat şifondan 
duvak tutturulmuş 

Kaynak 
Azize Başaran aile 
albümü 

Şahinde Yılancı 
aile albümü 

Günay Yılancı aile 
albümü 

Ayten Gürler aile 
albümü 

Tablo 5 incelendiğinde, 1990-2000 yılları arasında araştırma kapsamına alınan tüm gelinlikler 
ve gelin başı süslemelerinin beyaz olduğu gözlenmiştir. Baş tanzimlerinde inci boncuklardan 
hazırlanmış çiçek dalları veya satenden oluşturulmuş çiçekli taçlar başın muhtelif bölgelerine 
simetrik veya asimetrik olarak yerleştirilmiştir. Gelinlerin saçlarının doğal renklerde olduğu 
ve dikkat çekici hale getirilmek için kabartıldığı (fotoğraf 19-20) belirlenmiştir. Araştırma 
kapsamına alınmış olan gelin başı süslemelerinde en son 1949 yılında kullanıldığı belirlenmiş 
olan gelin telinin 1998 yılına ait gelin başı süslemesinde de (fotoğraf 22) kullanıldığı dikkati 
çeken önemli bir ayrıntıdır. Bu yıllarda her gelinlikte kullanılan ve başın arka kısmından 
kullanılmış olan aksesuara tutturularak tanzim edilen duvaklar tül veya şifondan yapılmıştır 
ve duvak boyu bel, kalça ya da ayak bileğine kadar uzunluklarda değişkenlik göstermiştir.  

1990’ların başı 80’lerin devamı gibidir. 1990’lı yıllarda işsizliğin, savaşın, küreselleşmenin, 
medya ve teknolojinin gelişmesi toplumları büyük ölçüde etkilemiştir 1991’de ilk özel 
televizyon kanalı Türkiye’de yayına başlamış ve dönemin sonuna doğru birçok yerli ve 
yabancı kanal takip edilebiliyordu. Yerli/yabancı diziler ve sinema sektörü gitgide 
yaygınlaşmış ve moda trendlerini takip etmek önceki dönemlere göre çok fazla çaba 
gerektirmemeye başlamıştır. Özbey’in (2014) gelinliklerin değişimi ile ilgili yapmış olduğu 
araştırmasında “Magazin programlarında ünlülerin yaşamları ve giydikleri incelenerek 
modaya uygunluğu tartışılmaya başlamıştır” şeklindeki ifadesi durumu desteklemektedir. 
Dönemin sonuna doğru artık televizyon neredeyse her evde bulunmaya başlamış ve doğal 
olarak moda trendlerini takip etmek istemsiz bir hal almıştır. 1980’lerin sonlarına doğru 
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Madonna’nın ortaya çıkmasıyla, giyimi ve kabarık saç modeli gençler tarafından takip 
edilmeye başlamıştır. Fotoğraf 19’da da görüldüğü üzere modanın etkilerinin Şebinkarahisarlı 
genç kızlar üzerinde de yansımaları dikkat çekmektedir. 

 

 

Tablo 6. 2000-2005 yılları arasında gelin başı tanzimlerindeki tasarım, biçimsel yapı ve 
estetik özellikleri 

Görseller 
 

   

Yıllar (2000-2005) 
2001 

(Fotoğraf 23) 
2003 

 (Fotoğraf 24) 
2004 

(Fotoğraf 25) 
2005 

(Fotoğraf 26) 

Malzeme/Kumaş Tül 
Tül 
Saten 

 İpek şifon  
Saten  
Parlak taşlar 

 
 
Şifon 
Parlak taşlar 

Renk  
Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Beyaz gelinlik ve 
beyaz duvak 

Tasarım  

Saç 
Formu 

Başın arkasında 
yüksek topuz (gelin 
topuzu), başın iki 
tarafından ve alında 
serbest bırakılmış 
perçem 

Baş satenden yapılmış 
başörtüsü ile 
kapatılmıştır.  

Baş satenden 
yapılmış başörtüsü 
ile kapatılmıştır. 

Başın arkasında 
yüksek topuz 
(gelin topuzu), 

Baş 
Tanzimi 

 Başın üstünde topuz 
etrafına duvak 
tutturulmuştur. 

Başörtüsünün üzerine 
satenden hazırlanmış 
çiçekler bulunan 
dantel bir saç bandı 
simetrik 
yerleştirilmiştir. 
Başörtüsünün 
arkasından duvak 
tutturulmuştur. 

Baş, satenden 
yapılmış taş ve 
çiçeklerle 
bezenmiş 
başörtüsü ile 
boynu da 
kapatacak şekilde 
drapelerle 
hareketlendirilerek 
kapatılmıştır.  
Başörtüsünün 
arkasından duvak 
tutturulmuştur. 

Topuz detayının 
altından başlayan 
duvak diz hizasına 
kadar devam 
etmektedir.  
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Duvak 

Saç topuzunun 
altından kalçaya kadar 
uzunlukta,  iki kat tül 
duvak tutturulmuştur.  
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır  

Başörtüsünün 
arkasından iki kat tül 
duvak kalçaya kadar 
uzunlukta 
tutturulmuştur. 
Duvakta süsleme 
bulunmamaktadır 

Başörtüsünün 
arkasından dize 
kadar uzun şifon 
duvak 
tutturulmuştur. 
Duvak kenarları 
kalın gipür ile 
çevrilmiştir. 

Saç topuzunun 
altından dize kadar 
uzunlukta,  bir kat 
şifon duvak 
tutturulmuştur. 
Duvak kenarları 
gipür ile çevrilmiş 
ve gipürlerin üstü 
parlak taşlara 
süslenmiştir. 

Kaynak 
Şahinde Yılancı aile 
albümü 

Duygu Çiftçi aile 
albümü 

Şahinde Yılancı aile albümü 

Tablo 6 incelendiğinde, 2000-2005 yılları arasında kullanılan gelinin düğün günü giydiği 
gelinlik ve gelin başı süslemelerinin beyaz renkte olduğu dikkat çekmektedir. Baş 
tanzimlerinde kapalı gelinlerin saten başörtülerini tercih ettiği ve açık gelinlerin ise çok 
abartılı olmayan aksesuarsız sade baş tanzimleri kullandığı belirlenmiştir. Gelinlerin 
saçlarının doğal renklerde olduğu gözlenmiştir. Duvaklar şifon veya tül olarak 
değişebilmektedir. Duvak boyu önceki dönemle benzerlik göstererek uzundur, kalça ve diz 
hizasında tercih edilmiştir. Duvak uçlarının dantel/ gipür ve parlak taşlarla süslenmesi dikkati 
çekmektedir. Başörtülü gelinliklerin (fotoğraf 24-25) yaygınlaştığı söylenebilmektedir.  

1982 kıyafet genelgesine göre yasaklanan başörtüsüne, daha sonraki siyasi gelişmeler ve 
değişmeler eklenmiş, 2002 de ilk başörtülü Başbakan eşi ve 2007 de ilk başörtülü 
Cumhurbaşkanı eşinin olmasıyla da, resmi olmasa da yumuşama ve serbestlik getirmiştir 
(http://turksolu.com.tr/173/alptekin173.htm, 02.03.2018).  Şebinkarahisar’da da bu dönemde 
incelenmiş olan gelin başı süslemelerinde başörtüsünün değişik şekillerde tercih edildiği 
gözlenmiştir. Türk kadınının kırsal alanda görünürlüğünün artması, başörtüsü ile ilgili politik 
sorunların giderilmesi gibi nedenlerle başörtüsünün gelin başı tanzimlerinde de etkili olarak 
gündeme geldiği ve kullanıldığı gözlenmiştir.  

Bu yıllarda, insanlar rahatlığı, şıklığı, kullanılabilir ve giyilebilirliği estetikle yorumlayan 
moda anlayışına ve moda akımlarına ilgi göstermişlerdir. Artık insanların tek tip giyinmediği, 
moda algısının değiştiği yıllardır. Önceki dönemlere göre İnsanlar özgür iradelerine göre 
istediği her şeyi giymektedir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve modayı takip etme 
durumu iyice kolaylaşmıştır. 

4. SONUÇ    

Tarihi itibariyle bulunduğu coğrafyada önemli bir merkez olarak konumlanmış ve vilayetlik 
yapmış olan Şebinkarahisar’da 1940-2005 yılları arasında gelinler tarafından tercih edilen 
gelin başı süslemelerinin incelendiği bu araştırmada, Şebinkarahisar’ın Anadolu’nun küçük ve 
yerleşim merkezine uzak olan bir ilçesi olmasına rağmen, incelenen dönemlerinin moda 
trendlerinden, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik olaylarından ciddi derece etkilendiği 
görülmektedir. Koç ve dğr.lerinin 2013 yılında yapmış oldukları “Şebinkarahar’ın Benzersiz 
Bir Halk Giysisi: Fingo” araştırmasında da bahsedilen Fingo geleneksel giysisi, geçmiş 
dönemlerdeki kadar olmasa da gelinler tarafından düğünlerinde giyilmekte aynı zamanda bu 
geleneksel giysi ile birlikte batı modasını yansıtan inceleme kapsamına alınmış gelinliklerde 
daha yoğunlukta tercih edilmektedir. 
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Gelin başı süslemelerinin 1940-1950 yılları arasında, henüz geleneksel yapının da 
sürdürüldüğü dönemler olması ile daha sade olduğu dikkat çekmektedir. Gelin başı tanzimleri, 
saç formları da gelinliklerde olduğu gibi abartısız fakat dikkat çekicidir. Gelin başı 
süslemelerinde, 1950’lere kadar daha çok tek kat, omuzlarda biten ipek şifon duvak 
kullanıldığı ve başın değişik yerlerinde değişik uzunluklarda Türk kültüründe önemli bir yeri 
olan gelin teli kullanıldığı gözlenmiştir. Osmanlı döneminde kullanılmış olan gelin teli, 
yüzyılın başından ortalarına kadar gelinler tarafından kullanmıştır. Şebinkarahisar’da 
inceleme kapsamına alınmış olan gelin başı süslemelerinde 1950 yılına kadar gelin telinin 
kullanıldığı belirlenmiştir. 

1950-1970 yılları arasında gelinin düğün günü giydiği gelinliklerin beyaz renk hazırlandığı ve 
abartısız, oldukça sade modeller tercih edildiği gözlenmiştir. Baş tanzimlerinde genellikle 
duvak kullanıldığı ve bazı baş süslemelerinde taca bağlı çiçek sarkıtları ile estetik bir 
görünüm sağlandığı dikkat çekmektedir. Gelinlerin saçlarının doğal renklerde olduğu ve 
mümkün oldukça abartıdan uzak doğal bir şekilde bırakılarak düzenlendiği belirlenmiştir. 
Duvaklarda herhangi bir süsleme özelliği bulunmadığı gözlemlenmiştir. Daha önceki 
dönemde gelin başı süslemelerinde kullanılan gelin telinin 1950-1970 yıllarında 
kullanılmadığı, gelin telinin artık el çiçeğinde kullanıldığı gözlenmiştir. 

1970-1980 yıllarında kullanılan gelinliklerin ve gelin başı süslemelerinin çoğunlukla beyaz 
renkte olduğu görülmektedir. Baş tanzimlerinde satenden hazırlanmış büyük ve küçük 
çiçeklerden oluşturulmuş taçlarla, estetik bir görünüm sağlamıştır. Önceki dönemde genellikle 
kullanılan tek kat şifon duvaklar artık iki kat tülden yapılmış duvaklar olarak değişerek, duvak 
boyu, bel, diz veya kalçada bitmektedir.  

1980-1990 yılları arasında kullanılan gelinin düğün günü giydiği gelinliklerin beyaz renkte 
olduğu dikkat çekmektedir. Bu dönemde, önceki dönemlerde kullanılmamış olan başı örtmek 
için kullanılan bone dikkat çekmektedir. Aynı zamanda gelin başı süslemesinde kullanılmış 
olan şapka da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmıştır. Kullanılan duvaklar, önceki 
dönemde olduğu gibi genellikle iki kat tülden veya şifondan oluşturulmuştur. Duvak 
boylarının uzadığı ve duvak kenarlarına süslemeler yapılması da dönemin gelin başı 
süslemelerinde dikkati çeken değişikliklerdir. Gelin telinin bu dönemde baş süslemesi yerine 
el çiçeğinde kullanıldığı gözlenmiştir. 

1990-2000 yılları arasında araştırma kapsamına alınan tüm gelinlikler ve gelin başı 
süslemelerinin beyaz olduğu gözlenmiştir. Baş tanzimlerinde farklı malzemelerden 
oluşturulmuş aksesuar kullanılmıştır. Önceki dönemlerde çok fazla kullanılmadığı belirlenen 
gelin teli, 1998 yılına ait (fotoğraf 22) bir gelin başı süslemesinde karşımıza çıkmıştır. Bu 
yıllarda her gelinlikte duvak kullanılmıştır. 

2000-20005 yıllarında Şebinkarahisar’da inceleme kapsamına alınan gelin başı süslemelerinin 
başı açık ve kapalılar için farklı özellikleri bulunmaktadır. Başı açık olan gelinlerin topuzu ve 
sade baş süslemelerini ve duvakları tercih ettiği, başörtülü gelinlerin, baş süslemelerini daha 
gösterişli yaptığı gözlenmiştir. Bu döneme kadar neredeyse her gelinlikte kullanılan ve başın 
arka, sağ veya sol kısmına tanzim edilen taçlar kullanılmamıştır. Önceki dönemde kullanım 
yeri değişen gelin teli, 2000’lere gelindiğinde artık el çiçeğinde de tercih edilmediği dikkati 
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çekmektedir. 

Gelinleri diğer insanlardan ayıran en önemli baş süslemesi duvaktır. Duvak tarihi, gelinlikten 
daha öncelere dayanmaktadır. Duvaklar günümüz gelinlerinde baş süslemesi olarak 
kullanılıyorsa da, önceki dönemlerde geleneksel ve kültürel olarak duvağa farklı anlamlar 
yüklendiği gerçeğini değiştirmemektedir. Şebinkarahisar’da 1940-2005 yılları arasında 
araştırma kapsamına alınmış olan gelin başı süslemelerinde kullanılan duvakların boylarında 
gözlemlenen değişim şekil-1 de gösterildiği gibi olduğunu söylemek mümkündür.  

 
1940-1950       1950-1970       1970-1980         1980-1990          1990-2000            2000-2005 

Şekil 1: Duvak boylarının tarihsel süreç içerisinde değişimi (Çiz. L. Kaya Durmaz). 

1940-1950 yıllarında bel hizasında, 1950-1970 yılları arasında omuz, bel, kalça ve diz 
hizasında, 1970-1980 yılları arasında bel, kalça ve diz hizasında, 1980-1990 yıllarında kalça 
diz ve ayak bileğine kadar uzunlukta, 1990-2000 yıllarında bel, kalça ve ayak bileğine kadar 
uzunlukta, 2000-2005 yılları arasında ise kalça ve diz hizasına kadar uzunlukta duvaklar 
kullanılmıştır. 

Küreselleşen dünyada özellikle teknolojik gelişmelerle yaygınlaşması kolaylaşan moda 
trendlerinin, kırsal kesimlerde biraz daha yavaş ilerlediği görüşüne karşı, Şebinkarahisar, her 
ne kadar küçük, merkeze ulaşımı zor bir ilçe olsa da, batı modasından önemli derecede 
etkilendiği görülmektedir. Şebinkarahisarlı gelinler, geleneksel gelinlikler ve süslemeleri 
yerine, dünyanın büyük bir bölümünde olduğu gibi batı kültürünü dönemleri içinde takip 
etmiş ve uygulamıştır. Güncel modaya göre bazı farklılıklarla biçim değiştirmesine rağmen 
eski zamanlarda kullanılan “Fingo” yerini beyaz gelinliklere bırakmıştır. 

Türkiye’de Batı modasının yaygınlaşmasını sağlayan birçok unsur bulunmaktadır. 
Batılılaşma, göçler, kitle iletişim araçları ve güzellik yarışmaları, şapka ve kıyafet inkılabı bu 
unsurlardan bazılarıdır. Şebinkarahisar’da araştırma kapsamına alınan gelin başı tanzimlerinde 
ki değişimlerin bu unsurlardan en çok, sosyal, kültürel ve politik olaylarla birlikte teknolojik 
gelişmelere bağlı kitle iletişim araçlarının etkisi olduğu düşünülmektedir. 
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AĞAÇ YAZMA KALIPLARINDA ÖZGÜN DESEN GELİŞTİRME SÜRECİNE 
İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA 

 
Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT* 

 
Öz 

Yazmacılık sanatı ile ilgili bazı arkeolojik buluntu ve yazılı kaynaklar olmasına rağmen bu sanatın tam olarak ne 
zaman ve nerede başladığını söylemek oldukça güçtür. Yapılan arkeolojik çalışmalar ve yazılı kaynaklar, yazma 
sanatının bir baskı tekniği olması nedeniyle yontma taş ve bronz devrine kadar uzanabileceğini göstermektedir. 
Baskının başlangıcı olarak bu dönemlerde mum ve kilden yapılan kalıplardaki desenlerin basıldığı objeler ve 
kalıplar gösterilebilir. Geleneksel yazma kalıpları incelendiğinde desenlerde hakim olan motiflerin çiçekler ve 
meyveler olduğu görülmektedir. Desen ve kompozisyon olarak doğadaki bu motifler aynen kalıba aktarılmıştır. 
Genellikle sanatçı ve ustalar yaşadıkları bölgenin özelliklerini kalıplara işlemişlerdir. Bu bağlamda yüzyıllardır 
aynı ya da birbirine benzer desenler kullanılmış, kalıplar arasındaki farkı sanatçıların veya ustaların el işçiliği 
oluşturmuştur. Bu araştırmada sanatçıların geleneksel yazma kalıplarına çağdaş yorumlar getirmesi ile 
kendilerine özgü desenler sergileyebilecekleri düşünülmüş; özgün yazma desenleri geliştirilerek yazmacılık 
sanatının özünden kopmadan farklı bir etki yaratmak hedeflenmiştir. Soyut çizgilerden nasıl somut özgün 
desenlere ulaşılacağına dair bir öneride bulunularak örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: yazmacılık, desen, motif, tasarım, uygulama 
 

SAMPLE APPLICATION REGARDING THE CREATION OF AUTHENTIC 
PATTERNS IN WOODBLOCK PRINTING 

Abstract 
Even though there are some archeological remains and written resources regarding the traditional block printing 
(yazmacılık), it is still hard to identify the exact origins of the technique. Archeological excavations and 
document analyses reveal that its origins may date back to the Stone or Bronze Age, since this art involves 
traditional printing techniques. Several objects and molds through which motifs are created on wax or clay 
materials can be regarded as preliminary examples in these eras. When traditional printing samples are 
examined, the dominant motifs are found as flowers and fruits. That is, the design and composition of the prints 
are realized through translating the motifs in the nature. In addition, craftsmen and artisans craved the 
characteristics of their living spaces into the prints. Thus, similar or same patterns have been utilized for 
centuries with slight differences that stem from the dexterity of the artisans and masters. In the current study, it 
was considered that artisans can generate authentic patterns through interpreting traditional woodblock printing 
with a contemporary approach. In this respect, authentic woodblock printing motifs were developed to create a 
different effect without deviating from the basic principles of the art. A proposal to obtain concrete and authentic 
patterns from abstract drawings was formulated, and sample works were introduced. 
 
Keywords: woodblock printing, pattern, motif, design, practice 
 
GİRİŞ 
Oyulmuş ağaç kalıplar kullanılarak, çeşitli boyalarla pamuklu, bazen de ipek kumaşlar 
üzerine elle çizilip resmedilerek veya basılarak yapılan kumaş süsleme sanatına yazmacılık 
adı verilmektedir (Kaya, 1988:9). İnsanoğlunun süsleme ve süslenme gereksinimi ile başlayan 
yazmacılık, dokuma sanatı ile gelişen ilk el sanatları arasındadır (Türker, 1996:1). Bir çeşit 
baskı sanatı olan yazmacılığın yontma taş ve bronz çağına kadar uzandığı arkeolojik 
çalışmalarda görülmektedir (Akyıl, 2003:1). Türker’in de yazmacılık sanatı ile ilgili olarak 
                                                         
* Araş. Gör., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bölümü, secilt@anadolu.edu.tr 
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belirttiği gibi “Bu el sanatının dünya üzerindeki ilk görünüşü, mum ve topraktan yapılan 
dekoratif kalıplarla veya elle boyanarak kumaşın süslenmesi biçiminde olmuştur.” (Türker, 
1996:1). Dolayısıyla önceleri mum ve topraktan hazırlanan kalıplarla ya da elle boyanarak 
kumaşların desenlendirilmesi yöntemi, daha sonra yerini ağaç kalıplara bırakmıştır. 
 
Yazmalar, desen ve kompozisyon yönünden incelendiğinde yalın çizgilere sahiptir. Doğadaki 
motifler özelliklerini koruyarak stilize edilmiştir. Doğadan alınan çiçek, meyve ve ağaç 
motifleri kalıplara aktarılarak kumaşlara basılmıştır  (Ok, 2015:29).  
 
Yazmacılıkta kullanılan desenler Anadolu’da medeniyet kurmuş olan Selçuklu sanatından 
etkilenmiştir (Kaya, 1988:70).  Türker’in Ağaç baskı Tokat yazmaları isimli kitabında da 
belirttiği üzere yazmalarda kullanılan desenler dairesel planda gelişen kompozisyonlar ve 
yüzeyi tamamen dolduran motiflerle kompozisyonlar olarak iki başlık altında 
sınıflandırılabilir.  Dairesel planda gelişen kompozisyonlar (resim 1) ise kendi arasında göbek 
motifi (resim 2), göbek motifinden sonra yer alan motifler ve kenar suları (bordürler) olarak 
gruplandırılabilmektedir. Yüzeyi tamamen dolduran motiflerle kompozisyonlar oluşturma 
(resim 3) ise tram şeklinde yüzeyi doldurularak ve çiçek motifleri ile yüzeyi kaplayarak 
yapılabilir (Türker, 1996:21). Türker’in gruplamasına ek olarak Öz’ün belirttiği yatay 
çizgilerden oluşan kompozisyona sahip yazmalar da eklenebilir. Ankara yazmalarında 
rastlanan bu kompozisyon özelliğinde hayvansal ve bitkisel desenlerin yanı sıra Hitit motifleri 
de kullanılmaktadır (Öz, 2006:58).  

 
 

 
Resim 1: Dairesel planda gelişen yazma kompozisyonu (Türker, 1996:21) 

Resim 2: Göbek motifi (Türker, 1996:22) 
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Resim 3: Yüzeyi tamamen dolduran yazma kompozisyonları (Kaya, 1988:134) 

Endüstri devrimi ile birlikte tekstil ürünlerinin üretiminin artması ve Anadolu’da da 
yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte Avrupa giyim kuşamları taklit edilmeye başlanmış, 
orada moda olan desenler kullanılmaya çalışılmıştır.  Bu durum yazmacılık sanatına olan 
talebin azalmasına neden olmuştur. Gelişen teknoloji ile daha ucuza ve seri olarak iş çıkartma 
yolları aramaya başlayan yazma ustaları serigrafi baskıya yönelmiştir. Öz’ün de belirttiği gibi 
kalıp-kalem veya kalıp ile yazma yapan atölyeler yerlerini serigrafi atölyelerine bırakmışlardır 
(Öz, 2006:193). Günümüzde ise ahtapot serigrafi makinaları kullanılarak çok daha seri yazma 
baskılar alınabilmektedir (Öz, 2015:19). Yapım tekniğindeki gelişmeler ile geleneksel yazma 
baskıcılığından uzaklaşılmaya başlanmıştır. Günümüzde çok az atölyede klasik yazma tekniği 
ile yazma baskıcılığı yapılmaktadır. 
 
YAZMA KALIPLARINDA KLASİK DESENLER 
Yazmacılık sanatının başlangıcı ile ilgili tam bir tarih verilememektedir. Ancak Avrupa’da 
12. yy’ dan itibaren ilk çalışmaların izleri görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmalarda doğu 
etkileri hissedilmektedir. Yazmacılığın Orta Asya kökenli olduğu düşünülmektedir. 
Desenlerde doğa örtüsünden doğan floral çizgiler ile özellikle nar gibi meyveler ve kuşlar 
kullanılmıştır (Kaya, 1988:31). Avrupa’da zaman içinde kendi tarzını oluşturan yazma 
baskıcılığı Anadolu’da gözlemlenen kullanımından ayrılmıştır. Avrupa’da giysilerde 
kullanılırken Anadolu’da ve Asya’da giysiyi tamamlayan aksesuar veya yorgan yüzü, mendil 
gibi eşyalarda kullanılmıştır.  Bu bağlamda Anadolu’daki kullanım biçimine en yakın 
uygulamalar Çin’de görülmektedir (Kaya, 1988:35). Çin’de genellikle kuşlar özellikle anka 
kuşları, çiçek ve meyve desenleri kullanılmıştır. İran yazmaları ise genelde perde, duvar 
örtüsü gibi dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca aslan, kartal, tavus kuşu, güvercin ve geyik 
desenlerine rastlanmaktadır. İran yazmalarında kumaşın yüzeyinde neredeyse hiç boşluk 
kalmayacak şekilde desenler kullanılarak kompozisyon oluşturulmaktadır. Türk yazmalarında 
ise rahat ve serbest bir kompozisyon söz konusudur (Kaya, 1988:35). Hint yazmalarında 
genellikle meyve, çiçek, bitki, ağaç ve kuş motifleri kullanılmıştır. Hintliler kaos içinde düzen 
ismini verdikleri kontrol sistemi ile kompozisyonlarını oluşturmuştur. Bu kompozisyon 
tekrar, değişim, ayarlama, gelişme ve sentez ilkelerine dayanmaktadır (Kaya, 1988:37). 
Yazma sanatına İnka medeniyetinde de rastlanmaktadır. İnka kültüründe zengin hasat ürünleri 
ve bunları yiyen kuşlar ile ürünlere zarar veren kuşlar yazma deseni olarak kullanılmıştır. 
Yine İnka yazma desenlerinde  meyve ağaçları sembolize edilmeye çalışılmış, kenar 
bordürleri serbest çizimler ile tamamlanmıştır (Kaya, 1988:39).   
 
Anadolu’da kullanılan yazma desenlerinde, çiçeklerin çeşitli türleri ve yaprakları stilize 
edilmiştir. Geyik, tavus kuşu, horoz gibi hayvanların motifleri kullanılsa da çoğunlukla 
çiçeklerden oluşan kompozisyonlar meydana getirilmiştir. Her sanatçı kullandığı motifleri 
kendine özgü sanat anlayışı içinde rahatlıkla, kendi fantezisinin verdiği olanaklarla ve hiçbir 
zorlama olmadan dile getirmeyi başarmıştır (Meb, 2011:3). 
 
YAZMA KALIPLARINDA DESEN GELİŞTİRME 
Bu çalışmada açıklanmaya çalışılan desen geliştirme önerisi sadece yazmacılıkta değil farklı 
baskı tekniklerinde de kullanılabilir. Konuynun yazmacılık ile ilişkilendirilmesinin nedeni 
yapılan uygulamanın yazma baskı tekniğine benzetilmesidir. Ayrıca çıkan sonuçların özellikle 
göbekli yazma desenlerine benzemesinden dolayı bu çalışmada yazma kalıplarındaki 
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desenlere değinilerek açıklanmak istenmiştir. Ayrıca yazmacılık kültürünün güncel tutulmaya 
çalışılması, bu fikrin gelişmesinde etkili olmuştur.  
 
Bu araştırmada, yazmacılıkta yaygın olarak kullanılan bitki ve hayvan desenlerinden çıkıp 
soyut desen geliştirmelerinin nasıl yapılabileceği üzerine bir uygulama gerçekleştirilmiştir.  
Burada amaç yepyeni desenler ile yazma desenlerini karşı karşıya getirmek değil, sadece 
alternatif desen üretmek için kullanılabilecek bir uygulamayı paylaşmaktır. Klasik yazma 
kalıpları ile birlikte kullanılarak farklı kompozisyonların oluşturulup elde edilebilecek 
sonuçlar değerlendirilebilir. 
 
Herhangi bir nesnenin, konunun, düşüncenin veya kavramın renk kaygısı olmadan, çizgisel 
anlatımla betimlenmesi eylemi desen olarak tanımlanmaktadır. Desenler çizgi, ton ve hem 
çizgi hem ton kullanılarak çalışılabilmektedir. Yazma kalıplarında ise yalnızca çizgi 
çalışmaları ile desen oluşturulabilmektedir.  
 
Soyut özgün yazma deseni geliştirmek için öncelikle kalem ile kâğıt üzerine istenilen yazma 
kalıbı boyutlarında serbest elle bir karalama yapmak gerekir. Daha etkili sonuçlar elde 
edebilmek için kesik uçlu kalemler tercih edilebilir. Karalama yaparken elin hiç 
kaldırılmaması daha iyi sonuç alınması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan 
uygulamalarda kesik çizgilerin olmasının kompozisyonu oluştururken daha çok müdahale 
gerektirdiği görülmüştür. Kesik uçlu kalem ile yapılan karalamada en uygun desen kesitini 
bulmak için aynalar ile yansımalarına bakmak gerekir. Yapılan karalamada küçük boyda bir 
desen çalışması için ortalama 5X15 cm boyutlarında  ayna ile farklı açılardan yansımasına 
bakılır. Farklı açılardan yansımalar dikkatli bir şekilde incelenir.  

   
Resim 4: Karalama çalışması ve ayna ile incelenmesi  

Yansımalardan oluşan açının 360 derecenin katlarına uygun seçilmesi, desenin düzgün ve 
sorunsuzca tamamlanması bakımından oldukça önemlidir. En uygun yansımanın seçildiği açı 
kurşunkalem ile çizilir. Deseni daha iyi bir görüntüye kavuşturmak için seçili alanda yansıma 
kontrolleri yapılarak küçük dokunuşlarda bulunulabilir. Böylece daha zengin bir desen elde 
edilebilir. 
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Resim 5: Karalama çalışmasının  düzenlenmesi ve ayna ile kontrolü  

Seçilen üçgen parça parşömen kağıdına veya aydıngere yan yana kopyalanarak tam bir daire 
oluşturulur. Böylece özgün desen tamamlanmış olur. Desen boyutlarından tercihe göre bir kaç 
santimetre büyüklüğünde ve 5-6 santimetre kalınlığında ağaç parçalarından yazma kalıpları 
hazırlanabilir. Tamamlanan desen tercihen ıhlamur ağacından kesilmiş düzgün bir parçaya 
kopyalanarak oyma işlemi gerçekleştirilir. Oyularak hazırlanan yazma kalıpları ile istenilen 
kompozisyonda baskılar yapılabilmektedir. Ayrıca daha pratik bir kalıp hazırlama yöntemi 
olan strafor ile de yazma kalıpları hazırlanabilir.  
 

 
Resim 6: Desenin aydıngerde oluşturulması ve son halini alması 
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Resim 7: Kalıbın hazırlanması (Akbulut, 2016:418) ve kumaşa uygulanması  

SONUÇ 
Özgün desen geliştirmede kullanılabilecek bir yöntemin yazmacılık sanatında da 
kullanılabileceğini göstermek amacıyla hazırlanan bu araştırmanın toplumun gelenek, 
görenek ve beğenilerini en iyi şekilde gösteren sanatlardan birisi olan yazmacılık, yazma 
yapan kişinin özgün zevklerini ve yaratıcılığını ortaya çıkartmasına olanak sağlamaktadır. 
Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan yazmacılık, hazırlanmış kalıplar ile hızla 
çoğaltılıp üretilebilmekte böylece ekonomik bir getiri de sağlamaktadır. 
  
Günümüzde ticari boyutta yapılan yazmacılık, klasik yazma motifleri yerine yazma 
ustalarının çevresinde gördüğü veya hayal ettiği farklı düzenlemelerdeki kalıplardan 
oluşmaktadır. Yüzyıllardır süregelen yazma desenleri yerini bazen farklı desen 
uygulamalarına da bırakabilmektedir. Uygur ve arkadaşlarının Mıskiye Nasra Şimmes Hindi 
hakkında yaptıkları çalışmada da değinildiği gibi yazmacılık için kullanılan desenler 
geleneksel Anadolu yazmalarındaki motif ve kompozisyonlardan tamamen farklı 
olabilmektedir (Uygur vd. 2017:235).  
 
Bu çalışmada sanatçıların geleneksel yazma kalıplarına çağdaş yorumlar getirmesi ile radikal 
yaklaşımlar sergileyebileceği düşünülmüştür. Tasarımlarda duygu ve coşkunun oldukça fazla 
etkisi olan radikal yaklaşımların, tasarımcıların kendine özgü soyut desen geliştirme 
çalışmalarında etkili olduğu gözlenmiştir. Yalnızca geleneksel desenler ile değil, özünden 
koparılmadan geliştirilen soyut desenler ile de yazma baskı tekniğinden yararlanılarak başarılı 
sonuçlar ortaya konabileceği görülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yazma 
desenleri ile yazma kalıp basma tekniğinin kullanılarak özgün çalışmalar yapılmasının birbiri 
ile karıştırılmamasıdır. Bu araştırmada yazma baskı yöntemi kullanılarak, göbekli yazma 
motifine benzer bir sonucun elde edildiği desen geliştirme yönteminin uygulama sonuçlarını 
paylaşmaktır.   
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AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND THE 
BLACK AWAKENING: AMERICAN SOUTH AND SOUTH AFRICA 

  

Fahriye Begüm Yıldızeli1 

 

Abstract 

Belief and religion are interconnected terms for the purposes of defining discrimination and segregation 
inside societies. Particularly, during the white dominated regime years in the American South and South Africa, 
two main religions; Christianity and Islam were essence of key weapons in order to assemble and to collaborate 
for black people against black segregation. Moreover, religion played a vital role in the Black Power movement 
which paved the way for researchers and historians to conclusively ascertain answers to why religion should be 
considered as one of the vital dynamics of political resistance.  

This research will attempt to investigate the impact of the religions to the process of the black 
resistances as the mass movements both ‘the Black Consciousness Movement’ in South Africa and ‘Civil Rights 
Movement’ in the American South basically between the years 1960 and 1975. Besides, in order to achieve the 
arguments with comparisons and similarities, Islam in the American South and Christianity in South Africa will 
be examined specifically.  

Additionally, the image that specific religious leaders’ ideals and thoughts shaped on the followers will be 
annexed to the research. Steve Biko and Malcolm X’s analysis will be the key terms in order to reflect the 
religion in the black awakening as a mass movement.  

Basically, there will be an attempt to evaluate the historical period of racism and its implication for the 
black segregation. After defining the black resistance movements linked by the religious thoughts and also by the 
leaders, eventually, the similarities, compassions and the links between them will be reached as a conclusion.    

Keywords: Black Power Movement, Steve Biko, religion, Malcolm X, civil rights 

Din ve Siyahi Uyanış ilişkisi üzerine bir analiz: Amerika’nın güneyi ve Güney 
Afrika örneği 

Özet 

Toplumların içindeki ırk aşırıcılık ve ayrımcılığını tanımlayabilmek için inanç ve din birbirine bağlı iki 
terimdir.  Özellikle Amerika’nın güney bölgesi ile Güney Afrika’da beyazların egemen olduğu rejim yıllarında, 
iki temel din; Hristiyanlık ve İslam siyahilerin ayrımcılığa karşı birleştikleri ve güç birliği yaptıkları en temel iki 
silah olmuştur. Dinin Siyahi Güç Hareketi’nde böyle bir hayati bir role sahip olması, tarihçilerin ve 
araştırmacıların dinin neden politik direncin dinamiklerinden biri olduğuna dair argümanlarını her gecen gün 
daha da arttırmıştır. 

Bu çalışma, 1960 ve 1975 yıllarında gerçeklesen Güney Afrika’daki ‘Siyahi Bilinç Hareketi’ ile 
Amerika’nın güneyinde gerçeklesen ‘İnsan Hakları Hareketi’ni inceleyerek dinin siyah özgürlük hareketi 
sürecindeki etkilerini analiz edecektir. Karşılaştırma ve benzerlikler ışığında Amerika’nın güneyindeki İslam 
düşüncesi ve Güney Afrika’daki Hristiyanlığın etkileri özellikle araştırılmıştır. Bunların yani sıra, öne çıkan dini 
liderlerin idealleri ve düşüncelerinin kitleler üzerinde yarattığı imaj çalışmaya eklenecektir. Steve Biko ve 
Malcolm X’in analizleri bu temelleri oluşturacak ve kitlelerin uyanışında dinin yerini yansıtacaktır.  

                                                             
1Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler Bolümü, begumyildizeli@gmail.com  
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Anahtar kelimeler: Siyahi Güç Hareketi, Steve Biko, din, Malcolm X, insan hakları 

 

 

Introduction 

During the 20th century, racism was at its highest level which can be directly linked to 
the religious principles. However, racism could be defined by various meanings; it included 
more than one component to identify. Thus, white racists implemented the ideological, 
philosophical, spiritual and religious principles in order to determine their argument about the 
racism. By showing consistent elements both in cases, the sources of this study are 
contemporary secondary sources and quoted passages from civil right movement’s leaders’ 
original speeches in American South and Southern Africa. Additionally, there will be a 
comparative analysis between these both cases. Methodology of this research is to emphasize 
social scientists’ arguments on how Christianity and Islam were a motivating between the 
segregated societies in spite of white supremacists’ opposed thoughts.  

 In an essay titled A New Religion for the Negro, Gordon argues that ‘religion among 
blacks acted as a “workable tool for others,” charging that Christianity teaches black to be 
“meek,” “humble,” and “to turn the other cheek when (they) should retaliate in kind.” (Harris, 
1994: 43) Furthermore, Gordon characterizes blacks as “religiously enslaved”, their minds 
neglecting “the very real and very present now for the delirious pleasure of wandering in a 
vague, remote and uncertain hereafter.” (Harris, 1994: 43) 

White supremacy attained its fullest ideological and institutional development in the 
southern United States between the 1890s and the 1950s, and in South Africa between the 
1910s and the 1980s, but especially after 1948. (Fredrickson, 2002: 99) However, the 
implementations of the regimes were different from each other; basically they all based on 
black segregation from the societies. Besides, the 20th century was a scene for most of the 
racist implementations in the world history, the black segregation in the Southern States had 
unique features both in implementation of the whites’ and in the resistance blacks’ aftermath. 
Unlike racist regimes in the American South of the Jim Crow era and during South Africa’s 
transition from “native segregation” to Apartheid, ‘the Nazi version did not evolve out of a 
pre-existing racial order based on slavery or colonial- style domination.’ (Fredrickson, 2002: 
125) 

Beside some of the white supremacists’ vision of seeing the racism as a religion, they 
also had some tools for the imposition. The white supremacists used religion as the vital and 
the science researches as the materialistic evidence in order to justify their implementations 
and the impositions to the society. Herein, the importance of Christianity and the biological 
science were the key players as a combination. ‘Scientific racism and Christianity Nazi 
example of synthesizing volkisch nationalism and biological racism, the defenders of 
apartheid who responded to international criticism between the 1950s and the 1970s eschewed 
biological arguments in favour of what’ Saul Dubow has defined as “cultural essentialism.” 
(Fredrickson, 2002: 135)  Moreover, he states that, ‘in constructing an intellectually coherent 
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justification for apartheid, Christian national ideologues frequently chose to infer to suggest 
biological theories for racial superiority, rather than to assert these openly.’ (Dubow, 1995:  
246) 

The emergence of the black churches in the first half of the 19th century, were 
characterized by a ‘dynamic of the white church's racism and the black church's resistance.’ 
(Unsworth, 1997) Moreover, Meeks annexes that, ‘it was the white control of the worship [on 
slave-holding plantations], the inability to accept blacks as equals, and the negation of black 
personhood that led to the separation of the black church from the white church and to the 
emergence of a black religious community.’ (Unsworth, 1997) 

However, the whites used the religion as a separation tool like the language, culture 
and sociological imposition, in the sight of the blacks’ religion was considered more than a 
thought. Furthermore, some researches like Marx Garvey argues that religion could have 
never seen as ‘an instigative tool’ for the black people. He recognizes religion as a potential 
force of radicalization among African Americans and acknowledges that ‘many religious 
people are nevertheless militant,’ but concludes nonetheless that until religion ‘looses its hold 
over these people, or comes to embody to a greater extent the belief that man as well as God 
can bring about secular change, focuses more on the here and now,’ African-American 
religion ‘would seem to be an important factor working against the widespread radicalization 
of the Negro public.’ (Harris, 1994:  44)  

Black Power, therefore, means black freedom, black self-determination, where in 
black people no longer view themselves ‘as animals devoid of human dignity but as men, 
human beings with the ability to carve out their own destiny.’ (Cone, 1999: 4) With this 
conscience of the black people, additionally with the education and the religious leaders, 
religion became to use as a tool for the blacks’ movement attractions. They defined racism 
and religion and annexed them with their own assertion for equality, freedom and 
desegregation.  

In 1967 Martin Luther King made the following statement about racism: 

“Racism is a philosophy based on contempt for life. It is the arrogant assentation that 
one race is the centre of value and object of devotion, before which other races must kneel in 
submission. It is the absurd that one race is responsible for all the progress of history and 
alone can assure the progress of the future. Racism is total estrangement. It seperates not 
only bodies but minds and spirits. Inevitably, it descends to inflicting spiritual or physcial 
homicide out of group.” (Roberts, 2005, p. 44)  

As the leading leader of the black people, his definition for racism was through black 
churches which aimed to impose the religious conscience to the blacks. ‘Without exception, 
blacks used the same articles of faith and polity for their churches as the white denominations 
from which they separated. Separation, for blacks, meant that . . . they were rejecting racism 
that was based on the assumption that God created blacks inferior to whites.’ (Unsworth, 
1997) 
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While, there had been an awakening about Christianity and the desire to reach the 
original and pure Christianity, there had also been a tending to the other religions, especially 
for Islam. The World’s Parliament of Religions underlined the potential of global Islam for 
the African-American struggle for freedom and it revealed the political and cultural links 
between the anti-imperialist modernist reformers of the Muslim world and African-American 
nationalists who opposed the racism of white Christian civilization. (Turner, 1997: 66)  

However, Islam was not an essential term for the white supremacist; it was an aim as a 
way of freedom by the black leaders who tried to reveal the blacks’ Islam’s effectuality 
against the whites. Both the patterns like ‘the fight for black liberation by Martin Luther King 
Jr. and Frederick Douglass and the rely of Kharijis on Qur’an and Sunnah in the history of 
African-American Islamic thought, where alternate definitions of dominant universalisms ( 
like Christianity and American revolutionary ideals) are combined with foreign forms of 
universalism (like Islam).’ (Curtis, 2002: 12)     

I. Black Muslims and Civil Rights Movement in the American South 

“We are never aggressors. We will not attack anyone. We strive for peaceful 
relationships with everyone. But, (we teach our people that) if anyone attacks you, lay down 
your life! Every Muslim taught never (initiate a) fight. Respect another man’s rights whether 
he is white, black, brown, yellow or what not! Respect him as a man. “Do unto others as you 
would have them do unto you!” Never be the aggressor, never look for trouble. But if any man 
molests you, may Allah bless you!” (Lilcoln, 1994 : 3) 

Malcolm X, “The Truth about the Black Muslims”, May. 24, 1960 

Due to the distinction from Christianity and its ‘abuse’ in order to justify the white 
supremacy, literally Islam became a freedom and getaway for the black people. Particularly, 
in the United States the religion Islam became an aim for the resistance against the white 
supremacy and began to spread gradually amongst the black people. In the United States, 
however, ‘African Muslims practiced more subtle forms of resistance to slavery; some of 
them kept their African names, wrote in Arabic, and continued to practice their religion; some 
of them used the American Colonization Society to gain their freedom and return to Africa.’ 
(Turner, 1997: 24) 

However, some of the Sunni Muslims rejected to recognize the Black Muslims as 
Muslim, the black Muslims tried to continue their claim, ‘the resistance against the white 
supremacist’. As C. E. Lilcoln has noted, ‘the Muslims provided no more opportunity and 
even less incentive for black participation in the religion of Islam than the counterpart white 
church provided for a meaningful black involvement in Christianity.’ (Turner, 1997: 24) 
Besides, the black Muslims learned much from Marcus Garvey and Noble Drew Ali and like 
those earlier prophets of Black Nationalism, they use to great effect on the lower-class Black 
man’s weakness and anger about the white man, and they have developed ‘black 
consciousness into a confession faith.’ (Lilcoln, 1997: 69) 

While, the struggle for the Islam amongst the blacks was proceeding since the 
eighteenth century, the twentieth century occurred as the climax for this spread with the 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası   
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN  

http://www.akademikbakis.org 

 

42 
 

power of the resistance against the whites for the black people. Noble Drew Ali, Mufti 
Muhammad Sadiq, W.D, Fard, Elijah Muhammad and other Muslim leaders were all 
struggling to extend the political and cultural boundaries of white Protestant Christian 
America to include American Islam. (Turner, 1997: 73) 

Particularly, the rise and spread of the Islam as a movement between the blacks in 
America gained acceleration with the Nation of Islam with the leadership Elijah Muhammad 
[Elijah Poole (1897 – 1975)]. Once released from jail in 1946, Elijah Muhammad began 
building an Islamic movement that would cement itself in American historical memory as a 
Black Nationalist organization committed to ‘racial separatism and ethnic pride.’ (Curtis, 
2006: 2) ‘It is very mythology’, James Baldwin argues, that ‘Elijah Muhammad offers to the 
rejected and the despised: his version of Islam has made God black, the devil white, and black 
Muslims are loved by their black God.’ (Conyers, 2006: 203) Malcolm X, whose life story 
was famously enshrined in the Autobiography of Malcolm X, became Elijah Muhammad’s 
chief missionary and a national symbol of black resistance and black anger. (Curtis, 2006: 3) 

Basically, different from Christianity, Islam brought new perceptions for black civil 
rights movement in the light of verses of the Quran. While the Muslims do not really want the 
white man’s justice and instead, they want separation from the white man so they may live 
under their own laws and administer justice to themselves according to the teachings of Islam. 
(Lilcoln, 1997: 274) However, there had been different kind of organizations and Islamic 
groups existed in order to defend and declare the Black Muslim’s rights, basically Malcolm X 
expressed the general thought of the Black Muslim’s contribution to the civil rights 
movement. Subsequently, he argued that equal rights for blacks could only be achieved by 
transforming the black civil rights movement to a human rights movement. (Conyers, 2006, p. 
235)  Moreover, Malcolm believed that ‘all Americans possess constitutional rights by virtue 
of being born in America.’ (Conyers, 2006: 235)   

 

II. Christianity and the Black Consciousness Movement 

“The time has come for our own theologians to take up the cudgels of the fight by 
restoring a meaning and direction in the black man’s understanding of God. No nation can 
win a battle without faith, and if our faith in our God is spoilt by our having to see Him 
through the eyes of the same people we are fighting against then there obviously begins to be 
something wrong in that relationship.” (Stubbs, 1988: 74) 

Steve Biko, “The Church as seen by a Young Layman”, May., 1972  

Christianity, according to the dominant theme of Black Theology, was indoctrinated 
about ‘the legacy of Jesus’ identification with the oppressed as well as Jesus’ condemnation 
of the powers.’ (Fatton, 1986: 107-8) It can be argued that Christianity ‘had gone through 
rigorous cultural adaptation from ancient Judea through Rome, through London, through 
Brussels and Lisbon, somehow when it landed in the Cape, it was made to look fairly rigid.’ 
(Stubbs, 1988, p. 70) The resurgence of African nationalism, usually described as the black 
consciousness movement, can be traced in an organizational sense to the formation of the 
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anti-apartheid and multi-racial University Christian Movement (UCM) in 1966. (Walshe, 
1983: 149) The formation of the University Christian Movement (UCM) in 1967 gave blacks 
a greater chance of coming together. (Stubbs, 1988: 16) 

At the heart of Black Theology is the understanding that ‘Jesus belonged historically 
in a situation of oppression, that he was a member of oppressed people in an oppressed 
society.’ (Stubbs, 1988: 234) Indeed, Black Theology ‘painfully came to the conclusion that 
in South Africa, the victims of oppression had only two options: either to suffer 
institutionalized violence of white supremacy, or resist in justice with minimal but effective 
violance.’ (Fatton, 1986: 117) 

Apart from Islam and civil rights movement in America, there were strong links 
together with Christianity and the Black Consciousness Movement. Moreover, these links 
consolidated by the Black Church’s powerty, the students and with the leading leaders. 
Particulary, Steve Biko was in the centre of the movement who also tried to awake the 
consciousness of Christianity.  In Biko’s thoughts, African religion was not radically different 
from Christianity. (Stubbs, 1988: 109-10)  The acceptance of the colonialist-tainted version of 
Christianity marked the turning point in the resistance of African people. (Stubbs, 1988, p. 70)  
Furthermore, the Black Christians did not have a claim to revolt Christianity, itself. Biko 
stated for the churches that ‘Going hand in hand with the bureaucratisation and 
institutionalization of the Church is a special brand of a problem which also makes the Church 
extremely irrelevant-the concentration of that bureaucracy and institutionalization in the 
hands of white people.’ (Stubbs, 1988: 72) 

Black Theology and Black Consciousness Movement integrated together and as Fatton 
argues, they ‘expressed the radical thrust of a struggle for the abolition of material and moral 
deprivations, and the establishment of more humane relationships.’ (Fatton, 1986: 119) As 
Biko underlines that: ‘The time has come for our own theologians to take up the cudgels of 
the fight by restoring a meaning and direction in the black man’s understanding of God.’ 
(Stubbs, 1988: 74) The purposes of the Black Consciousness Movement which linked to the 
Black Theology and Christianity offered cultural, religious and basically social challenges for 
the black people to awake. ‘While the degradation and dehumanization of the black person by 
white racism generated a reactive African consciousness’, Fatton argues, ‘which asserted the 
intrinsic worth of black people and black culture, the social gospel of Christianity -a theology 
of liberation- encouraged the tradition of American communalism while identifying with the 
poor against the exploitative of structure of apartheid.’ (Fatton, 1986: 4) 

Illustrating Steve Biko’s impression from his mother’s philosophical attitude to the 
daily struggle, Stubbs points out that making ‘ends meet and her total commitment to offer 
what help she could, not only to her children but to those who called upon her in times of 
need.’ (Stubbs, 1988: 4) According to Pityana (Stubbs, 1988: 5-7), as a leading leader, Biko 
had three characteristics which were directly linked to his political activities; his capacity to 
work, capacity to love and his capacity for feeling. In his vision, he saw himself, the ‘selfless 
revolutionary’, fighting for the ‘liberation not only of the oppressed but also of the oppressor.’ 
(Stubbs, 1988: 236)    
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Together with the National Party and the Broederbond, the church in the 1940s and 
1950s played a key role in winning general acceptance among its members for the view that 
there is no fundamental contradiction between Christian principles and the apartheid 
programme. (Gilimoee and Adam, 1979: 240)  Therefore, it seems logical that regulative 
phase of religion was optimal for encouraging groups and individuals to share same political 
goals. (Harris, 1994: 45) Thus, the church can be defined as ‘an indigenous organization could 
provide a leadership base, social interaction, and communication networks required for the 
collective action.’ (Harris, 1994: 45) National consciousness and its spread in South Africa 
had to work against a number of factors; ‘the traditional complexes, the emptiness of the 
native’s past and the question of black-white dependency.’ (Stubbs, 1988: 83) It shall be 
therefore understood that ‘all black priests and ministers of religion to save Christianity by 
adopting Black Theology’s approach and thereby once more uniting the black man with his 
God.’ (Stubbs, 1988: 110) 

This understanding and scheme of conduct was reinforced by Black Consciousness, 
naturally in underdeveloped countries. The special role of Black Consciousness is to urge 
black people who were more cognizant in the society who also put themselves in a particular 
place different from white community.  Black Consciousness, as Stubbs defines, ‘is an 
attitude of mind and a way of life, the most positive call to emanate from the black world for a 
long time.’ (Stubbs, 1988:108) Furthering this argument, Fatton assesses the movement as an 
‘initial vehicle of a black philosophy of pride and self-affirmation invigorated by an ethic of 
‘Christian Liberation’ by eschewing violence and emphasizing black cultural and 
psychological emancipation from white hegemony- to the relative neglect of economic 
issues.’ (Fatton, 1986: 56) 

The purpose within the same analogy for Christianity and Black Consciousness 
Movement was to challenge for the white missionaries’ impositions and develop the 
movement between the blacks. Whilst, for that purpose, education (especially for black 
children) and the rhetorical power of language were the best tools to influence and persuade 
the black community in order to rewrite the Black History. Biko’s consideration as to black 
culture and societal aspects was about further implications of Black Consciousness which ‘are 
to do with correcting false images of ourselves in terms of culture, education, religion, 
economics.’ (Stubbs, 1988: 66), According to Stubbs, therefore, ‘Black Consciousness takes 
cognizance of the deliberateness of God’s plan in creating black people black. It seeks to 
infuse the black community with a new-found pride in themselves, their efforts, their value 
systems, their culture, their religion and their outlook to life.’ (Stubbs, 1988: 63) It has been 
argued by many black churchmen that the Churches were the places which were an asset to 
White people in every conceivable place on Western lines which white populace know best. 
Biko, in this regard, explains how and why to change the Churches, ‘we have first to gain 
ascendance over them in that white model, then thereafter turn that model into one we cherish, 
we love, we understand, and one that is relevant to us.’ (Stubbs, 1988: 73) 

 

Conclusion 
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This study has demonstrated that that religion had a deep influence on political 
activism. Gallup and Castelli however, reported from ‘their longitudinal and cross-national 
surveys on religious beliefs and practices that African-American are “the most religious 
people in the (Western) world.’ (Harris, 1994: 42) As a conclusion, this controversy about the 
thoughts gave this research an encouragement as a reference line in order to prove the 
influence of the religions: Christianity and Islam on the Black awakening. As Stubbs 
emphasizes, ‘all societies and indeed all individuals, ancient or modern, young or old, identify 
themselves with a particular religion and when none is existent, they develop one.’ (Stubbs, 
1988, p. 69)  It is clear that Biko saw a direct connection between spiritual beliefs as we 
defined the term ‘religion’ and people’s lives. Whilst, it can adjust the societies, as the white 
missionaries’ religious impositions, it has a catalytic mission for the black people in order to 
resist against the white supremacy. Moreover, Verba et al. find that ‘organizing skills like 
giving speeches, arranging meetings, and writing letters are more likely to be performed in 
church organizations by blacks than by whites or Latinos.’ (Harris, 1999: 47) In turn, they 
find that ‘these church-based skills, independent of activity in other non-political institutions, 
are significant to political activity.’ (Harris, 1999: 47) 

The debate surrounding in this study highlighted the connection between the spiritual 
beliefs and the struggle in the political arena for black people’s civil rights movement. The 
prominence of Martin Luther King and Steve Biko’s speeches and inspiration were the power 
structures. On the other hand, the white supremacists tried to use religion and religious 
institutions for their own benefit, eventually religion transformed to the blacks’ own attraction 
to resist against them. Additionally, ‘racism’ as a term was defined by blacks in order to 
present the challenges against it. The strongest indictment of the black religion as opiate came 
from sociologist Frazier who viewed the black church as ‘having cast an entire shadow over 
the intellectual life of Negroes’ as well as being responsible for the ‘so-called backwardness’ 
of black community. (Harris, 1999: 44) 

Basically, Black Muslims had three challenges in their claim: against the white 
supremacy mainly, the Christianity-based blacks who rejected Islam and the Sunni Muslims 
who did not recognize Black Muslims inside the Muslim society. While Black Muslims tried 
to erase the white- Christian-based minds’ thoughts, they tried to show the way under Islamic 
principles for the Black people. The Black Muslims that we called who transformed their 
thoughts and educated themselves theologically chose to be a Muslim and activated in that 
way. African Muslim slaves are the best examples who preserve their Islamic identities by 
refusing to internalize the Christian racist significations that justify the system of exploitation. 
(Turner, 1997: 24) 

On the other hand, the Christian Blacks started to resist against the white supremacy 
by turning the mirror to them. In other words, they became aware of Christianity and the 
black leaders used it as a tool in order to regulate and orientate them. However, this 
movement established a kind of black Christian utopia in the blacks’ believes and separated 
themselves from white Christians; there is no doubt that it encouraged the black awakening 
against the white supremacy.     
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The relationship of Jim Crow segregation in the American South to the highest stage 
of Western imperialism was ‘less direct but nevertheless significant.’  (Fredrickson, 2002: 
110) Just like this relationship, black people from different religions: Christianity and Islam 
determined the same conclusion. The growth of awareness among South African blacks has 
often been ascribed to influence from the American ‘Negro’ movement. (Stubbs, 1988: 83) 
With this conscious regarding the power of the churches and Christianity in both South Africa 
and American South, Islam and its principles for freedom began to spread amongst the black 
people, especially in the American South. Different from Christianity, Islam had different 
challenges during the process of the establishment and proving its reality.  Although Islam 
and Christianity did not collaborate with each other; they had the dual emancipation: Freedom 
and equality for Black people. What this study has been shown, although Islam and 
Christianity did not collaborate with each other; they had the dual emancipation: Freedom and 
equality for Black people.  Without coercion, core values of Islam and Christianity, such as 
life, hope and truth determined the visionary of social activists and people’s religious faith 
and helped to construct civil rights and black freedom movement.    
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MÜŞTERİLERİN HİZMET HATASI VE HİZMET TELAFİSİNE YÖNELİK 
ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER DOĞRULTUSUNDA TESPİT 

EDİLMESİ* 

Emine KAMBUR** 

Öz 

Hizmet sektöründe yapısı gereği hizmet hataları sıkça ortaya çıkmaktadır. Hatanın kaynağı bazen müşteriler 
bazen de işletmelerdir. Ancak bazen de hatanın dış güçlerden kaynaklandığına inanılır. Dış güçler de şans, 
kader gibi terimlerin temelini oluşturmaktadır. Burada karşımıza kontrol edilebilirlik, süreklilik ve yörünge 
çıkmaktadır. Bu çalışma telefonla yapılan rezervasyonun gerçekleşmemesi neticesinde müşterilerin ve otel 
yönetiminin davranışlarını incelemek, hatanın sorumlusunu bulmak, benzer hatanın tekrar gerçekleşmemesi 
için otelin önlemler alıp almayacağını belirlemek ve yaşanan hatanın kontrol edilebilme derecesini tespit 
etmek için hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında gönüllü olarak katılan 301 katılımcı ile anket çalışması 
yapılmıştır. Araştırmada geliştirilen hipotezler SPSS 22.0 programı ile test edilmiştir. Geliştirilen hipotezleri 
test etmek için de Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 
hizmet hatasına maruz kalan müşterilerin verdiği tepkiler müşterilerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. Müşterilerin hizmet hatasını sürekli olarak algılamaları eğitim durumlarına göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. Müşterilerin hizmet hatasının kontrol edilebileceğine yönelik algıları 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Müşterilerin hatanın kaynağının bulunacağına yönelik 
algıları yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Hatası, Hizmet Telafisi, Atfetme, Kontrol Edilebilirlik, Süreklilik, Yörünge, 
Konaklama İşletmeleri 

DETERMINATION OF CUSTOMERS PERCEPTIONS TOWARDS SERVICE 
FAILURE AND SERVICE RECOVERY IN TERMS OF DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS 

Abstract 

In service industry often has faced service failures because of its characteristics. Source of failure is 
sometimes either customers or managements. However, it is also believed that this failure sometimes 
originates from external powers. External Powers also form the basis of terms such as luck and destiny. In 
this point the terms such as controllability, sustainability and locus of control. This study has prapared in case 
of telephone booking fall through and as a result of this, analysing customer and hotel management’s 
behaviours, finding responsible one for the service failure, determining whether hotel management take some 
precautions in order not to happen same failures again and determining the degree of control of the live 
failure. Within the scope of the survey, questionnaire study has been conducted with 301 volunteer 
participants. The hypothesis have been tested through the use of SPSS 22.0 software program. It has been 
done Kruskall Wallis and Mann Whitney U to examine developed hypotheses. According to the results of the 
research, the response of customers which exposed to service failure doesn’t show a meaningful difference 
according to the their educational situation of the customers. The continuous perception of customers' service 
failure shows a meaningful difference according to the their educational situation. Perceptions of customer to 
control service failure shows a meaningful difference according to the their gender. The perceptions of 
customers to find the source of the error show a meaningful difference according to their age. 

                                                             
* Bu çalışma, “ Konaklama Sektöründe Hizmet Hatalarının Müşteriler Tarafından Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma” 
başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
** Doktora öğrencisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İşletme Bölümü, eminekambur_1005@hotmail.com 
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1. GİRİŞ 

Hizmet sektöründe hizmet hataları oldukça yaygın bir şekilde meydana gelmektedir. 
Çünkü çalışanlar ve müşteriler arasında yakın bir ilişki vardır. Bu sebeple otel 
işletmelerinin, hizmet hatasıyla nasıl etkili bir şekilde başa çıkılacağını öğrenmeleri 
gerekmektedir. Hizmet hatasından sonra başarılı bir telafiye gitmek otel işletmelerine 
müşterinin tatmin olmasını sağlar, tekrar satın alma davranışlarını gerçekleştirir ve pozitif 
ağızdan ağıza iletişimin oluşmasına zemin hazırlar. Etkili bir hizmet telafisi tesadüfen 
ortaya çıkmamaktadır. Planlanması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir. Fakat hizmet 
hatasından kaynaklı problemleri çözmek için sadece hizmet telafisi yeterli olmayabilir. 
Atfetme de müşterilerin hizmet hatasından kaynaklı problemlerin çözümüne yardımcı 
olabilir. Çünkü atfetme Moorman vd. (1992)’ne göre müşteri beklentilerinin 
belirlenebilmesine yardımcı olan bilişsel bir faktördür ayrıca müşterilerin psikolojik 
değişikliklere katlandıkları kapsamlı bir süreçtir. Örneğin;  yüksek veya düşük güven 
duygusuna sahip müşterilerin atıfları değişkenlik göstermektedir (Moorman vd.,1992). 

Bu çalışmada atfetmenin 3 boyutu olan süreklilik, kontrol edilebilirlik ve yörünge ele 
alınarak hizmet hatasına maruz kalan müşterin nasıl davrandıkları, müşterilerin hizmet 
hatası karşısında ne kadar affedici oldukları, meydana gelen hatada hatanın sürekli olduğu 
algılanıldığında müşterilerin nasıl tepkiler verdikleri,  hatanın ne ölçüde kontrol 
edilebildiği ve hatanın kime atfedildiği belirlenmeye çalışılmıştır.   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Hizmet Hatası 

Hoffman ve Bateson (2007) hizmet hatasını, gerçekleşen hizmet performansının 
müşterilerin beklentilerinin altında kalması olarak tanımlamışlardır. Parasuraman vd. 
(1985) göre müşterilerin beklentileri gerçekleşmediğinde hizmet hatası ortaya çıkar. 
Hizmet işletmelerinde bir problem meydana geldiğinde eğer problem üzerine odaklanılmaz 
ve problem çözülmeye çalışılmazsa hizmet hatası meydana gelir (Bozkaya, 2012:47). 
Hizmet hatalarının ortaya çıkmasında temel olarak 3 neden bulunmaktadır. 

1. Koordinasyon ihtiyacı 
2. Emek yoğunluğu 
3. Kontrol edilemeyen koşulların sıklığı 

 
Hizmet işletmelerinde faaliyetlerin koordinasyonu oldukça önemlidir. Bu 
koordinasyonlardan birinin aksaması büyük çapta hizmet hatalarına ve hizmet kalitesinde 
problemlere yol açabilir. Ayrıca hizmetler emek yoğun girişimler olduklarından müşteriler 
ve çalışanlar sürekli olarak etkileşim/iletişim içerisindedirler. Müşteriler ile yaşanan bu 
yoğun etkileşim ve iletişim de hizmet hatalarına ve hizmet kalitesinde problemlere yol 
açabilir. Hizmetlerin ayrılmazlık özelliklerine sahip olmaları dolayısıyla olası hataya karşı 
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önceden önlem almaları mümkün olmayabiliyor. Bu durum da, hizmet hatasına ve hizmet 
kalitesinde problemlere neden olabilir. (Koç, 2015:251). 
 
Müşterilerin hizmet işletmelerinden hizmet almayı bırakmalarının ya da diğer hizmet 
işletmelerinden hizmet almaya başlamalarının iki önemli sebebi vardır. Bunlar da 
müşterinin iyi muamele gördüğüne inanmaması ve hizmet hatasının zamanında telafi 
edilmemiş olmasıdır. Clark vd. (1992)’ nin çalışmalarına göre müşteri düşük kaliteli 
hizmet aldığına inanmışsa ve işletmede hataya karşı herhangi bir telafi yapılmadığını 
düşünmüşse müşterilerin % 52’si bulundukları işletmeyi hemen değiştirmektedirler. 
American Express Survey (2013)’in araştırmasına göre müşterilerin yaklaşık % 85’i kötü 
bir hizmete maruz kaldıklarında bulundukları hizmet işletmesini bırakıp başka bir hizmet 
işletmesine yönelmektedirler. Müşterilerin başka işletmelere yönelmeleri ve yaşanan 
müşteri kaybı işletmelerin varlıklarını devam ettirip ettirmemeleri açısından son derece 
önemlidir. Bazı hizmet işletmelerinde müşteri kaybı oldukça sık yaşanırken bazılarında bu 
kadar sık yaşanmamaktadır. Örneğin; Bilişim Teknolojileri Kurumu verilerine göre 
Türkiye’de her gün GSM operatörü değiştiren bireylerin sayısı 25 bindir (Koç, 2015:251). 
Ayrıca tatil amaçlı yapılan konaklamalarda alınan hizmetten çok memnun olunsa bile yine 
de müşterilerin başka hizmet işletmelerine gitmeleri muhtemeldir. Çünkü müşteriler çeşit 
aramak isterler. Fakat bankacılık, eğitim, sağlık, danışmanlık gibi sektörlerden alınan 
hizmetten memnun olunduğunda bu hizmet işletmelerine sadık kalınma olasılığı daha 
yüksek olabilir. Çünkü müşteri ihtiyacını giderebileceği hizmet kategorisinde kabul 
edilebilir standartta bir hizmet bulunmuştur (Koç, 2015:253). Öte yandan problem 
çözülemediği halde aynı işletmeden hizmet almaya devam eden müşteriler de vardır. Bu 
sebebin altında da sosyal maliyetler, prosedürel maliyetler ve fayda kaybı yatmaktadır 
(Bozkaya, 2012:50).  
 
Hizmet işletmelerinin çoğu müşterilerinin ne istediğini bilmeyebilir ya da hizmetleri 
sunarken müşteriler tarafından önemli olan bazı uygulama hataları yapabilirler. Allen vd. 
(2005) tarafından yapılan bir çalışmaya göre hizmet işletmelerinin sadece % 30’u 
müşterilerine kaliteli hizmet deneyimi yaşatmak için tüm fonksiyonlarını kullanmaktadır. 
Buradan hareketle hizmet işletmelerinin kalite problemlerinin temelinde müşteri ve 
pazarlama oryantasyonluğunun olmadığı söylenebilmektedir.  

 
İnsanların sahip olduğu yaş duygularını ve davranış biçimlerini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu sebeple hizmet hatası ve telafisine karşı farklı yaşlardaki bireylerin 
davranışlarının farklı olacağı düşünülmektedir. Artan yaşla birlikte insanlar hislerini 
düzenlemeyi ve negatif duygularını azaltmayı öğrenirler. Yapılan bazı çalışmalara göre 
yaşı büyük bireyler yıkıcı davranışları daha az sergilerler. Bu bireyler sosyal 
etkileşimdense duygu durumlarına daha fazla dikkat ederler. Yaşça daha küçük bireyler ise 
negatif duygularını daha fazla sergilerler. Cooil vd.(2007) bankacılık sektöründe yaşça 
daha büyük çalışanların yaşça daha küçük olan çalışanlara kıyasla duygularını kontrol 
altına aldıklarını bulmuştur. Duffy vd. (2006)’de yaptıkları çalışmada yaş ile duygu 
durumları arasında herhangi bir ilişki olmadığını ve herhangi bir hataya verilen tepki 
üzerinde yaşın bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu iki farklı sonucun merak 
uyandırması ile aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
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𝐻1: Hizmet hatasına maruz kalan müşterilerin verdiği tepkiler müşterilerin yaşlarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

2.2.Hizmet Telafisi 
Bell ve Zemke (1990)’ye göre hizmet telafisi, beklentilerin karşılanmadığı zamanlarda 
müşteriyi tekrar tatmin etmek için düşünülen bir eylemdir. Brown ve Grönroos (1988)’a 
göre hizmet telafisi, tatmin olmayan müşteriyi, tatmin etmeye çalışmaktır. Hizmet 
telafisinin esas amacı müşterilerle ilişkinin devamlılığının sağlanmasıdır. Hizmet 
telafisinde özür dileme, problemin varlığını kabul etme, yardım etme ve tazmin etme 
unsurları oldukça önem taşımaktadır. Bu unsurlar da müşterinin tatmin olmasına ve 
ardından da müşteri bağlılığının gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Müşteri bağlılığı da 
müşterilerle ilişkinin devam etmesi için oldukça önemlidir. Hizmet telafisi, problemleri 
çözmek için tasarlanan olayları içermektedir. Hizmet telafisinin temel amacının da 
tatminsizlik yaşayan müşterinin tatmin edilmesi olduğu söylenebilir (Grönross, 1988; 
Keiningham vd., 2014). Tatmin olmayan müşterilerin işletmeyi terk etmek gibi hizmet 
işletmesine çeşitli negatif tutumları olabilir. Hart vd. (1990)’nin yaptıkları araştırmanın 
sonuçlarına göre hizmet hatası sonrası telafi sırasında müşterilerin çoğu olumsuz 
tepkilerini daha da arttırmaktadır. Çünkü müşteriler telafi sırasında yaşanabilecek olaylara 
karşı hazır olmayabilirler. Ayrıca müşteriler genellikle hizmet hatası sebebiyle değil de, 
hizmet telafisi sırasında yaşanan başarısız olarak kabul edilen durumların ortaya çıkması 
sebebiyle diğer hizmet işletmelerine yönelebilirler. Hizmet işletmeleri hataları en aza 
indirmek için standartlaşma yolunu tercih edebilirler. Hart vd. (1990)’e göre başarılı bir 
hizmet telafisi için işletmeler; maliyetleri ölçmeli, sessizliği bozmalı, telafi sırasında hızlı 
hareket etmeliler, çalışanlara eğitim düzenlemeliler ve çalışanlarını yetkilendirilmeliler. 
Aslında hataların telafiye dönüşmeleri mümkündür ve bu fırsat gibi görülebilir (Miller vd., 
2000). Hizmet hatasından sonra gelen telafi müşteriye, daha önce hiç hizmet hatası ile 
karşılaşmamış müşterinin yaşayacağı tatminden çok daha büyük bir tatmin hissi verir. Bu 
da hizmet pazarlaması literatüründe hizmet telafisi paradoksu olarak adlandırılır. Hizmet 
telafisi paradoksunu hizmet hatasının şiddeti, daha önce o firmayla yaşanmış hizmet 
hatalarının sayısı, hizmet hatasının sürekli olabilme ihtimali ve hizmet işletmesinin hatanın 
gerçekleşmesinde sahip olduğu kontrol etkileyebilir. Hizmet hatalarının müşteriler 
tarafından sistematik bir hata olarak algılanmamaları ve hizmet hatasının oluşmasında 
işletmenin çok fazla bir kontrole sahip olmadığı algısı başarılı hizmet telafisi ile mümkün 
olabilir (Koç, 2015:279-280). 

 
Sosyo-duygusal seçicilik teorisine göre bireylerin davranış biçimleri yaşlarına göre 
değişmektedir. Yaşla beraber bireylerin tutumları ve tercihlerinde de farklılık görülür. Bu 
farklılık, birey hizmet hatası ve hizmet telafisi ile karşılaştığında da devam eder. Hizmet 
hatası ve telafisi sürecine karşı yaş, bireylerin davranışları üzerinde bir etkiye sahiptir 
(Xenia, 2013). Cambro-Fierro (2011)’nun 202 kişi ile İspanya’da cep telefonu sektöründe 
yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre müşterilerin yaşı genel olarak davranış ve tutumu 
etkiler. Varela-Neira (2010)da negatif duyguları vurgulayarak bir çalışma yapmıştır. Yaşla 
birlikte nagatif duyguların azaldığını ve bireylerin telafiye son derece açık olduğunu 
bulmuştur. Yapılan literatür açıklaması doğrultusunda aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 
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𝐻2: Hizmet telafisi karşısında müşterilerin verdiği tepkiler yaşlarına göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 

2.3.Atfetme 
Atfetme, bireylerin kendi davranışlarının ve diğer bireylerin davranışlarının nedenlerini 
anlama sürecidir. Heider (1958)’e göre ise atfetme bizim başkalarını nasıl yargıladığımız 
ve başkalarının bizi nasıl yargıladığıdır. Atfetme sonucunda, yaşanılmış olayların sebepleri 
açıklanabilir ve bu sebepler sonucunda pek çok yargıya varılabilir. Duyguların, 
davranışların, kararların ve tutumların oluşmasında yapılan atıflar oldukça etkili olabilir. 
Atfetmede neden-sonuç ilişkisi açıklanabilir. Bu süreçte belirli bir olayın nedenlerine 
inilebilir, bu nedenler araştırılabilir, olayda sorumluların kimler olduğu ortaya çıkarılabilir 
ardından bireylerin davranışlarının sebeplerine inilebilir ve bu davranışı ortaya çıkaran 
özellikler tespit edilebilir. Atfetmeye göre bireyin davranışları nedensel çıkarımlara 
dayanmaktadır. Nedenleri anlamak teori için büyük önem bir arz etmektedir (Folkes, 
1984).  
 
Atfetmede müşteriler kendilerini sonradan etkileyen duygu, tutum ve davranışlar hakkında 
çıkarım yapmaktadırlar. Bu çıkarımlar da Weiner tarafından ortaya atılan kontrol 
edilebilirlik, süreklilik ve yörüngedir (Nikbin vd., 2016). Kontrol edilebilirlik; meydana 
gelen hatanın ne ölçüde kontrol edilebildiğidir. Süreklilik; meydana gelen hatanın 
gelecekte süreklilik gösterip göstermeyeceğidir. Yörünge ise hatanın sebebi, kaynağıdır. 
Atfetme 1980’lerden beri tüketici davranışı literatüründe oldukça gelişmekte olan bir 
konudur (Choi ve Mattila, 2008; Folkes, 1984; Folkes vd.,1987; Hess, 2008; Hess vd., 
2003; Laufer, Silvera ve Meyer, 2005; Oliver, 1997; Poon, Hui ve Au, 2004; Yen vd., 
2004). Atfetme, genelde hizmet sektöründe başarısızlığın gerçekleştiği ve ardından 
tatminsizliğin olduğu durumlarda meydana gelebilir. Hizmet hatası meydana geldiğinde 
eğer hata küçük ve önemsiz olarak algılanmıyorsa çoğu zaman atıf yapılabilir (Walton ve 
Hume, 2012).  
  
Hizmet hatalarına yapılan atıflar önem taşımaktadır. Çünkü müşteriler hata anında, hatanın 
neden gerçekleştiğini bilmek isterler. Müşterinin hizmet hatasını atfetmesi hatanın 
nedenleriyle ilgili yapılan çıkarıma dayanmaktadır (Koç, 2015:255). Chang vd. (2015)’ne 
göre atfetme ürünün/hizmetin hem başarı hem de başarısızlığının olduğu yerde kullanılır. 
Başarıların yapıldığı atıf içsel atıf, başarısızlığın yapıldığı atıf ise dışsal atıf olarak 
isimlendirilmiştir (Cowley, 2005; Li, Jiang ve Chou, 2011). Araştırmalara göre tüketiciler 
hatanın dış kaynaklardan gerçekleştiğine inandıklarında daha fazla tatminsizlik 
yaşayabilmektedirler (Chang, 2008), şikâyetlerini daha fazla duyurabilmektedirler 
(Suskind, 2005) ve hata yapandan özür beklemektedirler (Kelly ve Davis, 1994; Weber ve 
Sparks, 2010). 
 

2.3.1.Süreklilik 

Folkes (1984)’ e göre süreklilik hatanın geçici mi kalıcı mı olduğuna dair algılanış 
biçimidir. Süreklilik boyutunda müşterinin hizmet hatasını değerlendirmesi beklenir ve 
hatanın gelecekte tekrarlanıp tekrarlanmayacağı anlaşılmaya çalışılır. Müşteriler hatayı 
sürekli bir nedene attıklarında, hatanın işletmeden kaynaklı bir hizmet performansı 
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olduğunu düşünürler. Hatanın kalıcı olduğuna ve gelecekte tekrarlanacağına inanırlar 
(Walton ve Hume, 2012). Eğer hata sürekliyse ve hizmet işletmesi de durumun farkındaysa 
müşteriler işletmelerin neden önlem almadığını sorgulamaya başlarlar (Koc vd., 2015). 
Müşteriler hatanın geçici olduğunu düşündüklerinde de durumun bir hata değil kaza 
olduğuna inanırlar. Hizmet işletmelerinde hatalar sürekli olarak algılandığında müşterilerin 
hem tatminsizliği hem de hatadan korunma eğilimleri artar (Folkes, 1984; Oliver, 1997; 
Weiner, 2000; O’Neill ve Mattila, 2004; Vazquez-Casielles vd., 2007; Walton ve Hume, 
2012).  
  
Bitner (1990) ve Tsiros vd., (2004)’a göre süreklilik, müşteri tatmini üzerinde negatif bir 
etkiye sahiptir. Diaz ve Ruiz (2002)’e göre sürekli olarak algılanan bir hata ya da gecikme 
müşterilerde tatminsizliğe neden olur. Leong, Ang ve Low (1997) da hata durumunda 
müşterilerin hizmet işletmelerini değerlendirme şekillerini, atıflarını ve fiziksel çevrelerini 
incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre hata sıklık gösterdiğinde ve hata üzerinde 
hizmet sunucusunun daha fazla kontrolü olduğunda büyük oranda tatminsizlik yaşandığı 
bulunmuştur. Ayrıca müşterilerin bir kerelik hata karşısında daha fazla affedici oldukları 
da tespit edilmiştir (Magnini vd., 2007). 

 
Eskicumalı ve Eroğlu (2001) da insanların sahip olduğu eğitim seviyesinin algılayış 
biçimini etkilediğini bulmuştur. Eskicumalı ve Eroğlu (2001)’ya göre eğitim insanları 
değiştirir, düşüncelerini etkiler. Eğitim seviyesi yüksek olan insanlarda güven duygusu 
daha fazladır. Bu sebeple gittikleri bir işletmede hata olduğunda affedici olabilirler. Eğitim 
seviyesi daha düşük olan insanlarda ise korku ve endişe duyguları daha fazladır. Bundan 
dolayı hata karşısında savunmasızlardır. Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki hipotez 
oluşturulmuştur: 
 
𝐻3: Müşterilerin hizmet hatasını sürekli olarak algılamaları eğitim durumlarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  
 
2.3.2.Kontrol Edilebilirlik 
 
Kontrol edilebilirlik hizmet sunucusu tarafından gerçekleşen bir hatanın nedeninin istekli 
olarak müşteriler tarafından algılanılmasıdır (Browning vd., 2013; Hess vd., 2007). Hizmet 
sunucusu üzerinde çevresel etkiler hataya sebep olmaya çalışmasına rağmen, hizmet 
sunucuları hatayı engelleme fırsatına sahip olabilirler. Örneğin hava sebepleriyle uçuşların 
ertelenmesi kontrol edilemez ancak hava alanlarıyla ağır işleyen prosedür işlemleri kontrol 
edilebilir (Weiner, 2000). Müşteriler hatanın engellenebilir olduğunu öğrendiklerinde 
kızarlar ve tekrar satın alma davranışı göstermeyebilirler (Chang vd., 2015). Kontrol 
edilebilirlik hizmet sunucusu tarafından yapılan hatanın kontrol edilip edilemeyeceği 
yönünde müşteri algısı olduğundan dolayı müşteriler çoğu zaman sorumluluğu hizmet 
sunucusuna atabilirler. Weiner (1980) kontrol edilebilirlik algısını, sosyal davranışın 
merkezi olarak tanımlamıştır. Çünkü ahlaki yargılar, kişisel sorumluluklar, kızgınlık, 
şanssızlık, merhamet gibi duygular bu teoriyle ilişkilendirilmiştir. Shi vd. (2011) ‘ ne göre 
Weiner atfetme ve duygular arasındaki ilişki hakkında teorik bir oluşum sağlamıştır. 
Müşteriler hatanın işletmeler tarafından engellenebilecek bir hata olduğu halde 
engellenmediğini algıladıklarında işletmeye oldukça güçlü, negatif yönde cevap 
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verebilirler. Önceki çalışmalar bu durumda kalan müşterilerin kızgınlık, intikam, negatif 
ağızdan ağıza iletişim, davranış değişikliği gibi davranışlar sergilediklerini göstermektedir 
(Folkes, 1984; Hess vd.,2003; Vazquez-Casielles vd.,2007; Nikbin vd., 2016; Kambur, 
2016). Müşterilerin bu davranışları tatminsizliğin işareti olduğu için tatminsizlikte 
hizmetlerde sunucunun kontrolünü arttırabilir (Folkes,1988; Taylor, 1994). Choi ve Mattila 
(2008) tarafından yapılan çalışmaya göre müşteriler karşılaştıkları hatanın hizmet işletmesi 
tarafından kontrol edileceğine inanıp kontrol edilmediğini anladıklarında tatmin düzeyleri 
düşer. Hizmet işletmesinin kontrol edilebilirlik derecesi müşteri tarafından bilinmediğinde 
müşteriler hatadan dolayı kısmen sorumluluk hissedebilirler. Bu sebeple müşterinin hataya 
karşı algısı hizmet sunucusunun dışında olduğunda müşteriler daha fazla affedici olabilirler 
(Maxham ve Netemeyer, 2002). Tam tersi yönde hatalar görmezden gelindiğinde de daha 
az affedici olabilirler (Failure, 1984; Nikbin vd., 2014). Hess (2008)’e göre müşterilerin 
beklentileri düşük olduğunda kontrol edilebilirlik boyutuna yapılan atıflar yüksek olabilir.  
  
Genel olarak hizmet hataları kontrol edilebilir. Bu sebeple müşteriler de hatadan kaynaklı 
hizmet sunucularına karşı beklentiye girebilirler (Floyd ve Voloudakis, 1999; Raaij ve 
Pruyn, 1998). Müşterilerin negatif tutumları hizmet işletmeleri tarafından göz önüne 
alınırsa müşterilerin tekrar satın alma niyetleri önemli ölçüde etkilenebilir. Çünkü hata 
içsel bir nedene atılabilir ve kontrol edilebilir (Lin, 2012). 

 
Müşteriler hatanın kontrol edilebildiğine inandıklarında affedici olduklarından tekrar satın 
alma davranışı gösterirler. Müşterilerin hatanın kontrol edilebildiğine dair algıları cinsiyete 
göre de değişebilir. Örneğin; kadınların beyninde serotonin hormonu daha fazla 
olduğundan kontrol duygusu erkeğe kıyasla fazladır. Her şeyin kontrol edilebileceğini 
düşünürler. Buradan hareketle, kadınlar olası bir hata karşısında erkeklere nazaran hatanın 
kontrol edilebileceğine yönelik bir inanca sahip olabilir. Bu açıklamalar doğrultusunda 
aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
 
𝐻4: Müşterilerin hizmet hatasının kontrol edilebileceğine yönelik algıları cinsiyetlerine 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
 
2.3.3.Yörünge 
 
Heider (1958) ve Weiner (1980)’e göre yörünge olayın dışsal nedenlerden mi yoksa içsel 
nedenlerden mi kaynaklandığıdır. Chang vd., (2015)’de yörünge boyutunu müşterinin 
yaşadığı kötü deneyimi duyurma arzusu olarak tanımlamışlardır. Weber ve Sparks (2010) 
yörüngeyi müşterinin lokasyon algısı olarak tanımlamışlardır. Benzer şekilde yörünge 
hizmet hatasının müşteriden mi, hizmet sunucusundan mı yoksa başka dış etkenlerden mi 
kaynaklı olduğunu araştırır (Folkes, 1984). Dışsal ve içsel atıfların yanı sıra kişiye ve 
çevreye yapılan atıflarla da bu boyut kullanılabilir (Wimer ve Kelley, 1982; Oflaç vd., 
2012). Müşteriler hatanın sebebini bilinmeyen bir duruma da atabilirler (Laufer vd., 2005). 
Müşteriler hizmet hatasının dışsal bir nedenden kaynaklandığını algıladıklarında işletmeye 
olumsuz cevaplarını iletebilirler. Tam tersi yönde eğer hatanın nedeni bilinmiyorsa kısmen 
de müşteriler kendilerini sorumlu hissediyorlarsa sessiz kalmayı tercih edebilirler 
(Bonifield, Cole, 2007; Choi ve Mattila, 2008). Hatanın nedenini dışsal bir nedene 
atfettiklerinde bunu çevrelerine de duyurmaya başlarlar (Walton ve Hume, 2012).  
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Yapılan pek çok araştırmaya göre iç kontrol odağındaki kişilikler dış kontrol odağındaki 
kişiliklere göre daha olumludur. Dış kontrole olan inanç daha çok depresyon, düşük benlik 
saygısı ile etkilidir. Strickland (1989)‘ın araştırmasına göre olayların kendi davranışlarına 
bağlı olduğuna inanan bireyler, kendi davranışları dışındaki güce bağlı olarak inanan 
bireylere göre daha çok mücadeleci ve girişimcilerdir (Küçükkaragöz, 2013). 

 
Bireylerin kontrol odağına yönelik algıları yaşlarına göre değişkenlik göstermektedir 
(Chubb vd., 1997). Amerika’ya yapılan bir araştırmaya göre strese sahip olan yetişkinler 
olayın nedenini daha çok içsel nedene atarlar, daha az strese sahip olan yetişkinler ise 
olayın nedenini daha çok dışsal bir nedene atarlar. Fertman ve Chubb (1992) yetişkinler 
için yapılan bir haftalık psikoeğitim programının bu kişilerin kontrol odağını algılama 
biçimlerini etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. Autry ve Langenbach (1985)’de 10,11 ve 
12 yaşındaki erkek çocukların iç kontrol odağına daha fazla sahip olduğunu bulmuşlardır. 
Nowick ve Strickland (1973)’da kampa giden öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada benzer 
sonuca ulaşmıştır. Bachman vd. (1978)’de yetişkin erkeklerin 10 ve 11 yaşındaki erkek 
çocuklara kıyasla daha fazla iç kontrol odağına sahip olduklarını bulmuştur. Buradan 
hareketle aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 
 
𝐻5: Müşterilerin hatanın kaynağının bulunacağına yönelik algıları yaşlarına göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde çalışmanın araştırma kısmına yer verilmiştir. 

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, hizmet hatasına maruz kalan müşteri tepkilerini belirlemek, 
müşterilerin hizmet hatası karşısında ne kadar affedici olduklarını ortaya çıkarmak, 
meydana gelen hatada hata sürekli olarak algılandığında olabilecek müşteri davranışlarını 
tespit etmektir. Ayrıca hatanın ne ölçüde kontrol edilebildiği ve hatanın kime atfedildiği de 
belirlenmeye çalışılmıştır.   
 
3.2. Anakütle ve Örneklem 

 
Anakütle, bir araştırma ya da incelemede hakkında bilgi edinmek istediğimiz ortak 
özellikleri olan tüm birimler topluluğuna denir. Anakütleyi en iyi temsil ettiğine inanılan 
seçilmiş bu birimler topluluğuna da örneklem adı verilir (Akar, 2018:137). Bu araştırmanın 
anakütlesini İstanbul ve Balıkesir illerinde yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Bu 
şehirlerdeki bireylere gönderilen anketlerin 301 tanesine geri dönüş alınmıştır. Bu 301 
anketin de örneklemi temsil ettiğine inanılmaktadır. Bu çalışmada anket yönteminden 
yararlanılmıştır. Anket formlarının bir kısmı online olarak bir kısmı da elden dağıtılmıştır.  

3.3.Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Araştırma verileri, Mart-Mayıs 2015 döneminde İstanbul ve Balıkesir illerinde yaşayan 
katılımcılardan senaryo tabanlı bir anket kullanılarak toplanmıştır. Senaryolar özellikle 
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hizmet hatalarıyla ilgili araştırmalarda yararlanılabilecek en etkili ölçüm araçlarından biri 
olabilir (Hwang ve Wen, 2009: 666). Anket uygulamasında katılımcılara sunulan senaryo 
şöyledir; 

 “Yazın tatile gitmek için plan yaptınız. Kalınacak otelleri araştırdınız. Karar 
verdikten sonra oteli arayıp rezervasyonunuzu yaptırdınız. Otele gittiğinizde görevli 
‘otelimizde adınıza yapılmış herhangi bir rezervasyon kaydı bulunmamaktadır.’ cevabını 
verdi. Ne yapardınız ?”  
Senaryoda ifade edilen durumun gerçekleşmesi halinde katılımcıların nasıl 
davranacaklarını tespit etmek amacıyla hizmet hatası, hizmet telafisi, süreklilik, kontrol 
edilebilirlik, yörünge boyutlarını ölçmek için geliştirilen soruların yanıtları 5’li Likert  
tipine göre derecelendirilmiştir (kesinlikle katılıyorum / katılıyorum / kararsızım / 
katılmıyorum / kesinlikle  katılmıyorum). Anket formu da 2 bölümden oluşmaktadır ve 
toplamda 31 soru bulunmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde hizmet hatası, hizmet 
telafisi, süreklilik, kontrol edilebilirlik ve yörünge boyutlarıyla ilgili geliştirilen sorulara 
yer verilmiştir. İkinci bölümünde ise katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili sorulara 
yer verilmiştir. 

3.4. Ölçeğin Güvenilirlik Analizi 
Araştırmaya konu olan ölçeğin güvenilirlik değerlemesi için Alfa yöntemi uygulanmıştır. 
301 adet anketin SPSS 22 programı yardımıyla yapılan güvenilirlik analizi sonucu şu 
şekildedir; 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonucu 

Cronbach’s Alpha N of Items 
,670 25 

 

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi ölçeğin Cronbach alpha sonucu ,670 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçta ölçeğin güvenilirlik değerinin iyi olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

 

4.BULGULAR 

4.1.Demografik Bulgular 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu 

Cinsiyet Frekans Yüzde 
Kadın 158 52,5 

Erkek 143 47,5 
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Yaş   
15-25 151 50,2 
26-35 91 30,2 

36-45 28 9,3 
46-55 14 4,7 
56-65 15 5 
66-75 2 0,7 

Eğitim Durumu   
Lise 80 26,6 
Önlisans 54 17,9 
Lisans 111 36,9 

Yüksek Lisans 52 17,3 
Doktora 4 1,3 

Medeni Durum   
Evli  112 36,7 

Bekar 183 60,8 
Ayrılmış 6 2 

Meslek Grupları   

Kamu çalışanı 57 18,9 
Öğrenci 100 33,2 
Ev hanımı 11 3,7 

Ticaret Erbabı 5 1,7 
Şirket Sahibi 4 1,4 

Özel Sektör Çalışanı 85 28,2 
İşsiz  11 3,7 
Emekli 16 5,3 
Diğer 12 4 

 

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde katılımcıların 158 (% 
52,5)’i kadın, 143 (% 47,5)’ü ise erkek olduğu görülmektedir. Araştırma grubunu oluşturan 
katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla katılım gösteren yaş 
grubu 15-25 (%50,2) iken en az katılım gösteren yaş grubu ise 66-75 (%0,7)’tir. 
Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla katılım gösteren 
eğitim durumu lisans (% 36,9) iken en az katılım gösteren eğitim durumu ise doktora (% 
1,3)’dır. Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde % 37,2’sinin 
evli, % 60,8’inin bekar olduğu görülmektedir. Katılımcıların meslek gruplarına göre 
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dağılımı incelendiğinde  en fazla katılım gösteren meslek grubunun öğrenci (% 33,2) en az 
katılım gösteren meslek grubunun ise şirket sahibi (% 1,3) olduğu görülmektedir.  

4.2.Araştırma Hipotezlerine İlişkin Bulgular 
 
Elde edilen verilerin parametrik olup olmadığını anlayabilmek için Kolmogorov-Smirnov 
testi yapılmıştır. Test sonucunda verilerin parametrik dağılmadığı gözlemlenmiştir. Bu 
sebeple değişkenler arası farkı belirleyebilmek için Kruskall Wallis ve Mann Whitney U 
testleri yapılmıştır. Aşağıda hipotezler ve hipotezlerin test sonuçlarına yer verilmiştir.  
 
𝐻1: Hizmet hatasına maruz kalan müşterilerin verdiği tepkiler müşterilerin yaşlarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  
 

Tablo 3. Hizmet Hatasına Maruz Kalan Müşterilerin Verdiği Tepkiler ile Yaş Değişkeni 
Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu 

 
 Yaş N Ortalama 

sıra 
Chi-square P 

 15-25 152 142,80   

 26-35 86 148,82   

Hizmet 
Hatası 

36-45 31 178,81 8,440 ,193 

 46-55 14 151,11   

 56-65 16 152,27   

 66-75 2 93,17   

p değeri=1,193  ve 0.05 den fazla olduğundan hizmet hatasına maruz kalan müşterilerin 
verdiği tepkiler müşterilerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu 
sebeple 𝐻1 reddedilmektedir.  
 
𝐻2: Hizmet telafisi karşısında müşterilerin verdiği tepkiler yaşlarına göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir.  
 

Tablo 4. Hizmet Telafisi Karşısında Müşterilerin Verdiği Tepkiler ile Yaş Değişkeni 
Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu 

 
 Yaş N Ortalama 

sıra 
Chi-square P 

 15-25 152 144,91   
 26-35 86 146,28   

Hizmet 
telafisi 

36-45 31 184,95 7,720 ,172 

 46-55 14 163,33   
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 56-65 16 164,34   
 66-75 2 97,25   
 

p değeri=1,172 olduğundan hizmet telafisi karşısında müşterilerin verdiği tepkiler yaşlarına 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu sebeple 𝐻2 reddedilmektedir. 

𝐻3: Müşterilerin hizmet hatasını sürekli olarak algılamaları eğitim durumlarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

 
 

Tablo 5. Müşterilerin Hizmet Hatasını Sürekli Olarak Algılamaları ile Eğitim Durumları 
Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu 

 
 Eğitim 

durumu 
N Ortalama 

sıra 
Chi-square P 

 Lise 80 170,51   

 Ön lisans 55 161,49   

Süreklilik Lisans 109 144,39 10,834 ,028 

 Yüksek 
lisans 

54 125,08   

 Doktora 3 145,17   

 
p=0,028 ve 0,05 den az olduğuna göre müşterilerin hizmet hatasını sürekli olarak 
algılamaları eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık lise 
düzeyindeki katılımcılarından kaynaklanmaktadır. 𝐻3 kabul edilmektedir.  
 
𝐻4: Müşterilerin hizmet hatasının kontrol edilebileceğine yönelik algıları cinsiyetlerine 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
 

Tablo 6. Müşterilerin Hizmet Hatasının Kontrol Edilebileceğine Yönelik Algıları ile 
Cinsiyetleri Arasındaki Mann Whitney U Testi Sonucu 

 

 Cinsiyet N Ortalama 
sıra 

Z istatistiği  

Kontrol 
edilebilirlik 

Kadın 159 160,74 -2,082 ,037 

 Erkek 142 140,09   
 

p değeri=0,037 ve 0,05 den az olduğuna göre müşterilerin hizmet hatasının kontrol 
edilebileceğine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu 
farklılık kadın katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 𝐻4 kabul edilmektedir. 
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𝐻5: Müşterilerin hatanın kaynağının bulunacağına yönelik algıları yaşlarına göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir 
 
 

 
 

Tablo 7. Müşterilerin Hatanın Kaynağının Bulunacağına Yönelik Algıları ile Yaş Grupları 
Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu 

 

 Yaş N Ortalama 
sıra 

Chi-square P 

 15-25 152 161,90   
 26-35 86 141,88   

Yörünge 36-45 31 133,53 9,666 ,045 
 46-55 24 150,29   
 56-65 16 118,28   
 66-75 2 252,0   
 
p değeri 0,045 ve 0,05 den az olduğuna göre müşterilerin hatanın kaynağının bulunacağına 
yönelik algıları yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık 66-75 yaş 
grubu katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 𝐻5 kabul edilmektedir.  
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Yaşamımızın pek çok alanında hizmet hatası ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, telefonla 
rezervasyon yapan müşterilerin karşılaştıkları hata sonrasında müşterilerin davranışlarının 
tespit edilmesi, hata karşısında ne kadar affedici olduklarının belirlenmesi, hatanın ne 
ölçüde kontrol edilebildiği, hatanın tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ve hatanın sorumlusunun 
bulunması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 
Araştırmada anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya 301 katılımcı gönüllü olarak 
katılmıştır. Çalışmanın verileri normal dağılıma uygunluk göstermediğinden bağımsız 
değişkenlerle demografik değişkenleri test edebilmek için Kruskall Wallis ve Mann 
Whitney U testleri yapılmıştır. Analiz sonucunda 𝐻3, 𝐻4 ve 𝐻5 kabul edilirken 𝐻1 𝑣𝑒  𝐻2 
reddedilmiştir.  

 
Bu çalışmaya göre hizmet hatasına maruz kalan müşteriler kızgınlık, öfke gibi negatif 
duygulara sahip olabilirler. Kızgınlık, öfke duyan müşterilerin de sessiz kalmadıkları tespit 
edilmiştir. Çalışmada kızgınlıklarını, öfkelerini bloklarda yazdıkları, yakın çevrelerine 
anlattıkları ortaya çıkmıştır. 

 
Çalışmanın sonuçlarına göre hizmet hatası ve hizmet telafisi karşısında müşterilerin verdiği 
tepkiler yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buradan hizmet 
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hatası ve telafisinin her yaş grubu için çok önemli olduğu çıkarımı yapılabilir. Netemeyer 
(2002) ve Kim vd. (2009)’ne göre etkili bir hizmet telafisi müşterinin tatmini üzerinde 
oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Buradaki çalışmanın sonuçlarına göre yaşanan hata 
sonrasında her yaş grubundan olan müşterilerden otel yönetimi özür dileğinde, zararlarını 
karşıladığında ve tazminat ödediklerinde kızgınlıklarının azalacağı bulunmuştur. Otel 
işletmelerine, olası bir hata durumunda müşterilerinin ne istediklerini tahmin edip, 
müşterilerine en uygun telafiyi yapmaları önerilmektedir. 

 
Çalışmanın sonuçlarına göre hizmet hatasının sürekli olarak algılanması eğitim 
durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık lise düzeyindeki 
katılımcılardan kaynaklanmaktadır. Bu katılımcılar yaşadıkları hizmet hatasının sürekli 
olarak tekrar yaşanabileceğini düşünürler. Yaş olarak da küçük oldukları için hata sonrası 
otel işletmesine karşı daha katı olabilirler. Ayrıca bu katılımcılar z kuşağını da temsil 
edebilirler. Z kuşakları da kaliteye markadan daha fazla değer verdiklerinden olası bir 
hatada hemen işletme değiştirmeye meyilli olabilirler. Otel işletmelerine de hatanın tekrar 
gerçekleşmemesi için uygun politika ve prosedürlerle önlemler alması önerilmektedir. 

 
Araştırma sonuçlarına göre müşterilerin hizmet hatasının kontrol edilebileceğine yönelik 
algıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık kadın 
katılımcılardan kaynaklanmaktadır. Kadın katılımcılar hatanın kontrol edilebileceğini 
erkek katılımcılara göre daha fazla düşünürler. Çünkü kadınlar yapısal özellikleri gereği 
her şeyi kontrol etme, kontrol altına alma özellikleri gösterdiklerinden bu durum algılarına 
da yansımış olabilir. 

 
Çalışmanın sonuçlarına göre müşterilerin hatanın kaynağının bulunacağına yönelik algıları 
yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buradaki müşteriler genel olarak hatanın 
nedenini otel yönetimine atfetmişlerdir. Ayrıca bireyler kendilerine olan değeri korumak 
için iyi olayların nedenlerini kendilerine atfetmeye meyilli olabilirler. Çünkü hatayı kendi 
değerlerine karşı bir tehdit olarak algılayabilirler. 

 
Bu çalışma rezervasyonları gerçekleşmeyen müşterileri daha iyi anlamak adına örneklem 
genişletilerek tekrarlanabilir ve başka çalışmalarda araştırılabilir. Çalışma SERVQUAL ve 
SERVPERF modelleri ile de kullanılabilir. Ayrıca yaşın demografik bir faktör olarak ele 
alınıp hizmet hatası ve telafisini nasıl etkilediğini ortaya koyan çalışmaların yapılması 
önerilmektedir. Çünkü bu konu ile ilgili hizmet pazarlaması literatüründe büyük bir boşluk 
bulunmaktadır. 
 

KAYNAKÇA 
 

Akar, C.(2018). İş Analitiği, Excel Uygulamalı Yönetsel Karar Verme ve Veri Analizi, 
Dora Yayıncılık, Bursa. 

Allen, J; Reicheld, F, F.; Hamilton, B ve Markey, R (2005). Closing the Delivery Gap, 
Bain  and Company Report. 

American Express ( 2013). American Express Global Customer Service Barometer. 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk 

Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org 

 

63 
 

 
Autry, L, B ve Langenbach, M (1985). Locus of Control and Self-Responsibility for 

Behavior, The Journal of Educational Research, 79(2), 76-84. 
 
Bachman, J (1978). Bachman, J. G. (1978). Youth in Transition, Volume VI. Adolescence 

to Adulthood--Change and Stability in the Lives of Young Men. 
 
Bell, C, R. ve Zemke, R. (1990). “The Performing Art of Service Management',” 

Management  Review, July, 79 (7), 42-45. 
 
Bitner, M, J.(1990). “Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings 

and Employee Responses”, Journal of Marketing Research, 54(2), 69–82. 
 
Browning, V, S, Kevin, K, F ve Sparks, B (2013). “The Influence of Online Review on 

Consumers’ Attributions of Service Quality and Control for Service Standarts in 
Hotels”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (1-2), 23-40. 

 
Bonifield, C ve Cole, C (2007). “Affective Responses to Service Failure: Anger, 

Regret,and Retaliatory Versus Conciliatory Responses”, Marketing Letters, 18, 85–
99. 

 
Bozkaya, T, A (2012). “Bankacılık Sektöründe Hizmet Hatası ve Hizmet Telafisi,” 

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Balıkesir. 

 
Cambro-Fierro, J (2011). “Managing Service Recovery processes- the role of customers' 

age”, Journal of Business Economics and Management, 503-528. 
 
Chang, J, C. (2008). “Tourists’ Satisfaction Judgments: An Investigation of Emotion, 

Equity and Attribution”, Journal of Hospitality & Tourism Management, 32(1), 
108–134. 

 
Chang, H, H; Tsai, Y; Wong, K, H; Wang, J, W ve Cho, F, J. (2015). “The Effects of 

Response Strategies and Severity of Failure on Consumer Attribution with regard to 
Negative Word-of-mouth”, Decision Support System, 71, 48-61. 

 
Choi, S ve Mattila, A, S.(2008). “Perceived Controllability and Service Expectations: 

Influences on Customer Reactions Following Service Failure”, Journal of Business 
Research, 61(1), 24–30. 

 
Chubb, N; Fertman, C ve Ross, J (1997). “Adolescent Self-esteem and Locus of Control: A 

Logitudinal Study of Gender and Age Differences”, Adolescence; Spring 1997; 32, 
125. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk 

Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org 

 

64 
 

Clark, G, L; Kaminski, P, F. ve Rink, D, R. (1992). “Consumer Complaints: Advice on 
How Companies should Respond Based on an Empirical Study”, The Journal of 
Services Marketing, 6 (1), 41-50. 

 
Cooil, B; Keiningham, T Aksoy, L ve Hsu, M (2007). “A Longitudinal Analysis of 

Customer Satisfaction and Share of Wallet: Investigating the Moderating Effect of 
Customer Characteristics”, Journal of Marketing: January 71, 1, 67-83. 

 
Cowley, E (2005). “Views from Consumers Next in Line: the Fundamental Attribuion 

Error in a Service Setting”, Journal of The Academy of Marketing Science, 33 (2), 
139-152. 

 
Duffy, J, A; Miller, J ve Bexley, J (2006). "Banking Customers' Varied Reactions to 

Service Recovery Strategies", International Journal of Bank Marketing, 24, 2, 112-
132, 

 
Diaz, M ve Ruiz, M (2002). “The Consumer’s Reaction to Delays in Service”,
 International Journal of Service Industry Management, 13(2), 118–140. 
 
Eskicumalı, A ve Eroğlu, E (2001). “Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Düzeyleri ile 

Çocukların Problem Çözme Yetenekleri Arasındaki İlişki,” Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi. 

 
Fertman, C ve Chubb, N (1992). “The Effects of a Psychoeducational Program on 

Adolescents' Activity Involvement, Self-esteem, and Locus of Control”, 
Adolescence, 27(107), 517. 

 
Folkes, V (1984). “Consumer Reactions to Product Failure: An Attributional Approach,” 

Journal of Consumer Research, 10 (4), 398-409. 
 
Folkes, V (1988). Recent Attribution Research in Consumer Behavior: A Review and New 

Directions. Journal of Consumer Research, 14(4), 548–565. 
 
Grönross, C (1988). “Service Quality: The Six Criteria of Good Perceived Service 

Quality”, Review of Business, 9- 10-13. 
 
Hart, C; Heskett, J ve Sasser, E (1990). “The Profitable Art of Service  Recovery”, Harvard 

Business Review, 68(4), 148- 156. 
 
Heider, F (1958). “The Psychology of Interpersonel Relations”,  New York: Wiley. 
 
Hess, R; Ganesan, S ve Klein, N (2003). “Service Failure and Recovery: The Impact of 

Relationship Factors on Customer Satisfaction,” Journal of the Academy of 
Marketing Science, 31(2), 127–145. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk 

Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org 

 

65 
 

Hess, R; Ganesan, S ve Klein, N (2007). “Interactional Service Failures in a 
Pseudorelationship: The Role of Organizational Attributions”, Journal of Retailing,          
83 (1), 79-95. 

 
Hess, R (2008). “The Impact of Firm Reputation and Failure Severity on Customers’ 

Responses to Service Failure”, Journal of Services Marketing, 20 (5), 285-398. 
 
Hoffman, D ve Bateson, J (2007). “Ethical Issues in Services Marketing”, Chapter 6, 100-

120. 
 
Hwang, J ve Wen, L (2009). “The Effect Of Perceived Fairness Toward Hotel 

Overbooking And Compensation Practices On Customer Loyalty,” International 
Journal Of Contemporary Hospitality Management, 21(6), 659-675. 

 
Kambur, E (2016). “Konaklama Sektöründe Hizmet Hatalarının Müşteriler Tarafından 

Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

 
Keiningham, T; Morgeson, F; Aksoy, L ve Williams, L (2014). “Service Failure Severity, 

Customer Satisfaction and Marker Share An Examination of the Airline Industry”, 
Journal of Service Research, 17 (4), 415-431. 

 
Kelley, S ve Davis, M (1994). “Antecedents to Customer Expectations for Service 
 Recovery,”Journal of the Academy of Marketing Science, 22(1), 52–61. 
 
Kim, T, T; Kim, W, G ve Kim, H (2009). “The Effects of Perceived Justice on Recovery 

Satisfaction, Trust, Word-of-mouth and Revisit Intention in Upscale Hotels”, 
Tourism Management, 3, 51-62. 

 
Koc, E; Ulukoy, M; Kilic, R; Yumusak, S ve Bahar, R (2015). “The Influence of Customer 

Participation on Service Failure Perceptions,” Total Quality Management & 
Business Excellence, 28 (3-4), 390-404. 

 
Koç, E (2015). “Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi”, (1. Baskı) Seçkin Yayıncılık: Ankara. 
 
Küçükkaragöz, H; Akay, Y ve Canbulat, T (2013). “Rotter İç-Dış Odağı Ölçeğinin 

Öğretmen Adaylarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” Uluslararası Hakemli 
Sosyal Bilimler E-Dergisi, 35, 1-12. 

 
Laufer, D; Silvera, D ve Meyer, T (2005). “Exploring Differences Between Older and 

Younger Consumers in Attributions of Blame for Product Harm Crises”, Academy 
of Marketing Science Review, 10(7), 1–21. 

 
Leong, S, Meng; A, S, H ve Low, L, H, L (1997). “Effects of Physical Environment and 

Locus of Control on Service Evaluation: A Replication and Extension, Journal of 
Retailing and Consumer Services, 4(4), 231–237. 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk 

Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org 

 

66 
 

 
Li, Y; Jiang, J ve Chou, T (2011). “The Role of Trust, Diagnostic Information and 

Attitudinal Ambivalence in Service Attribution”, Asian Pacific Advances in 
Consumer Research, 9, 1-11. 

 
Lin, W (2012). “The Determinants of Cconsumers’ switching Intentions After Service 

failure”, Total Quality Management & Business Excellence, 23:7-8, 837-854. 
 
Magnini, V; Ford, J; Markowski, E ve Honeycutt, E (2007). “The Service Recovery 

Paradox: Justifiable Theory or Smoldering Myth?”, Journal of Services Marketing, 
21(3), 213–225. 

 
Maxham, J ve Netemeyer, R (2002). “A Longitudinal Study of Complaining Customers’ 

Evaluations of Multiple Service Failures and Recovery Efforts”, Journal of 
Marketing, 66(4), 57–71. 

 
Miller, J; Craighead, C ve Karwan, K (2000). “Service Recovery: A Framework and 

Empirical Investigation”, Journal of Operations Management 18, 387-400. 
 
Moorman, C.; Zaltman, G. ve Deshpande, R.(1992). Relationships between providers and 

users of market research: The dynamics of trust. Journal of marketing 
research, 29(3), 314-328. 

 
Netemeyer, R (2002). “Modeling Customer Perceptions of Complaint Handling over Time: 

The Effects of Perceived Justice on Satisfaction and Intent”, Journal of Retailing, 
78, 239-252. 

 
Nikbin, D; Marimuthu, M ; Hyun, S, S ve Ismail, I (2014). “Effects of Stability and 

Controllability Attribution on Service Recovery Evaluation in the cCntext of the 
Airline Industry”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 31:7, 817-834. 

 
Nikbin, D; Hyun, S, S; Iranmanesh, M; Maghsoudi, A ve Jeong, C (2016). “Airline 

Travelers’ Causal Attribution of Service Failure and its Impact onTtrust and 
Loyalty Formation: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility”, Asia 
Pacific Journal of Tourism Research, 21 (4), 355-374. 

 
Nowick, S ve Strickland, B (1973). “A Locus of Control Scale for Children”, Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 40(1), 148. 
 
Oflaç, B; Sullivan, U ve Baltacioglu, T (2012). “An Aattribution Approach to Consumer 

Evaluations in Logistics Customer Service Failure Situations”, Journal of Supply 
Chain Management, 48 (4), 51-71. 

 
Oliver, R (1997). “Satisfaction: A Behavioural Perspective on the Consumer”, New York, 

NY: McGraw-Hill. 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk 

Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org 

 

67 
 

O’Neill, J ve Mattila, A (2004). “Towards the Development of a Lodging Strategy”, 
 Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 11(1), 51–64. 
 
Parasuraman, A; Zeithaml, V ve Berry, L (1985). “A Conceptual Model of Service Quality 

and Its Implications for Fature Research”, Journal of Marketing, 49, 41- 50. 
 
Raaij, F, V ve Pruyn, A, T. (1998). “Customer Control and Evaluation of Service Validity 

and Reliability”, Psychology and Marketing, 15(3), 811–832. 
 
Shi, W; Liu, J ve Zhang, Y (2011). “The Effect of Service Failure Attribution on 

Consumer Complaint Behavior: The Mediating Role of Negative Emotion”, The 
Journal of China Universities of Posts and Telecommunications,18, 169-173. 

 
Silbe, X (2013). “Age as Influencing Factor for Service Recovery and Compensation in the 

German Public Transportation Sector,” Published Master Thesis, Dublin Business 
School, Dublin. 

 
Smith, A; Bolton, R ve Wagner, J (1999). “A Model of Cstomer Satisfaction with Service 

Encounters Involving Failure and Recovery”, Journal of Marketing  Research, 
36(3), 356–373. 

 
Susskind, A (2005). “A Content Analysis of Consumer Complaints, Remedies and 
 Repatronage  Intentions Regarding Dissatisfying Service Experiences”, Journal of 
 Hospitality & Tourism Research, 29(2), 150–169. 
 
Taylor, S (1994) “Waiting for Service: The Relationship Between Delays and Evaluations 

of Service”, Journal of Marketing, 58(2), 56–69. 
 
Tsiros, M ve Mittal, V (2000). “Regret: A Model of Its Antecedents and Consequences in 

Consumer Decision Making”, Journal of Consumer Research, 26, 401–417.  
 
Varela-Neira, C (2010). “The effects of customer age and Recovery Strategy in a Service 

Failure setting,” Journal of Financial Services Marketing, 32-48. 
 
Vazquez-Casielles, R; del Rio-Lanza, A ve Diaz-Martin, A (2007). “Quality of Past 

Performance: Impact on Consumers’ Responses to Service Failure”, Marketing    
Letters, 18, 249–264. 

 
Walton, A ve Hume, M (2012). “Examining Public Hospital Service Failure: The Influence 

of  Service Failure Type, Service Expectations and Attribution on Consumer 
Response”, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 24 (3), 202-221. 

 
Weber, K ve Sparks, B (2010). “Service Failure and Recovery in a Strategic Airline 

Alliance Context: Interplay of Locus of Service Failure and Social Identity”, 
Journal of Travel & Tourism Marketing, 27 (6), 547-564. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk 

Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org 

 

68 
 

Weiner, B (1980). “A Cognitive Attribution-EmotionAction Model of Motivated 
Behaviour: An Analysis of Judgements of Help-Giving”, Journal of Personality 
and Social Psychology, 39:2, 186-200. 

 
Weiner, B (2000). “Attributional Thoughts about Consumer Behaviour”, Journal of 

Consumer Research, 27(3), 382–387. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
                          ISSN:1694-528X İktisat ve 

Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası   Kırgız – Türk 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN  

http://www.akademikbakis.org 

 

69 
 

KUR’ÂN’DA “HSB” KÖKÜ1 

 

Saida SAIPOVA2 

Öz 

 Hesap kavramının türediği “hsb” kökünün bütün Sami dillerde kullanıldığı 
bilinmektedir. Hesap denince İslam teolojisinde “Ahiret Günü - ُ الْحَِساْبُ يَْوم ” akla 
gelmektedir. İş bu makale ‘hsb’ kökünün Kur’ân’daki muhtevasını anlatmakla 
birlikte, kökün etimolojik yapısı, ilk dönem Arapça sözlüklerdeki kullanımı, Kur’ân 
sözlüğündeki anlamını da içerecek ve ‘hsb’nin tefsirlerdeki kullanımlarından 
örnekler sergileyecektir.  

Anahtar kelimeler: Kur’ân, HSB, Hesap 

 

THE ROOT “HSB” IN THE QURAN 

Abstract 

 It is known that the root ‘hsb’ which is the origin of an account is used in all Semitic 
languages. When it is said Hesap, it comes to mind the “Day of Judgement - ُ ُيَْوم
 in Islamic theology. Describing the content of ‘hsb’ root in the Quran, this ”الْحَِساْبُ
article will comprise as well as the etymological structure of the root, its usage in 
early Arabic dictionaries, its meanings in Quranic lexicons, and some examples from 
tafsir (exegesis of the Quran).    

Keywords: Quran, HSB, Account 

 

A. Giriş 

Kur’ân İslâm dininin kaynaklarının başında yer alır.3 İslam literatüründe Kur’ân, 
Hazreti Peygamber’e vahiy yolu ile indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle 
nakledilmiş, tilaveti ile taabbüd olunan mu’ciz kelâm; el-Fatiha suresinden en-Nâs 
suresinin sonuna kadar, Hazareti Muhammed’e indirilmiş, kendine hâs özellikleri 
ihtiva eden mümtaz lafızlardır.4 İlâhî makamdan, dünya ve âhiret bahtiyarlığının 
yollarını göstermek için insanlığa gönderilen, en son ve en mükemmel kitap Kur’ân, 
                                                             
1 Bu makale Saida Saipova’nın Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan 
İncelenmesi başlıklı yayınlanmamış doktora tezinin III. Bölümünün kısaltılmış bir özetidir.  
2 Dr., https://orcid.org/0000-0003-1276-2320,saipova@ankara.edu.tr. 

3 Mehmet Paçacı, Kur’ân’a Giriş, İSAM, İstanbul 2006, s. 11.   
4 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, T.D.V. Yayınları, 12. Baskı, Ankara 1998, s. 34.   
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indirildiği dönemden beri özellikle inananlar tarafından anlaşılmaya ve 
yorumlanmaya çalışılmıştır. Şimdiye kadar herkes, ilmî seviyesi nispetinde, onun 
sunduğu gerçeklerden payına düşeni almış ve bundan böyle de onu anlama ve 
açıklama çabasında olanlar, yine kavrayışları ölçüsünde, ondan nasiplerini almaya 
devam edeceklerdir.5 Kur’ân-ı Kerim, hayatın, reel olanın, bizzat yaşadığımızın 
değişen safhalarını yönetme kabiliyetine sahip ve her asra hitap edecek yeterlikte 
yegâne semâvî kitaptır.6 Kur’ân-ı Kerim, kıyamete dek yol gösterici vasfını 
sürdürecek olan son ilahî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük 
bir önem arz etmektedir. Kur’ân-ı Kerim, 610 ile 622 yıllarında Arap Yarımadasında 
inmiş olan ilahî bir Kitap’tır. Ama O, ilahî bir kitap olmasının yanında Arap dilinde 
yazılmış olan bir Kitap’tır. Arap dili de, diğer bütün diller gibi, geçmişten günümüze 
dek, çeşitli nedenlerin etkisinde kalarak anlam konusunda birçok değişikliğe 
uğramıştır ve uğramaya da devam edecektir. Nitekim, Kur’ân, inmesiyle birlikte 
Arapça sözcüklere daha önce taşımadıkları yeni anlamlar yüklemiştir. Kur’ân, aradan 
çok fazla bir zaman geçmeden, insanlığın tanımış olduğu en büyük uygarlıklardan 
birini gerçekleştirmiştir. Bu dönemde de sözcükler, yeniden anlam değişikliklerine 
uğramışlardır.7  

 

B. Kur’ân’da “HSB” Kökü 
 

a. “Hsb” Kökünün Etimolojik Yapısı 
Etimoloji kelimelerin şekil yapılarıyla anlamları arasında irtibat sağlayan ve bu 
kelimelerin anlamlarını köklerine doğru takip ederek ilk defa hangi köke 
dayandıklarını, hangi kavramları yansıttıklarını ve zaman içinde hangi evrelerden 
geçerek ne gibi gelişmeler gösterdiklerini inceleyen ve köken bilgisi ile diğer 
konuları araştıran dilbilimi dalıdır.8 

 “Hsb” (ح-س-ب) kökü Arapçada farklı bablarda kullanılan bir fiildir. Birinci 
babta kullanıldığında mazi şekli حسب (hasebe), muzari şekli يحس ب (yahsubu) mastarı 
ise حَْسب - حَِساب   ا حْس ْبُ şeklinde gelir, emir hali ise (husbanun-hisâbun ve hasb) ح سْبَان- 
(uhsub). “Saymak, addetmek, hesaplamak, hesap etmek, hükmetmek, zannetmek, 
ölçmek” anlamındadır.9   

 şeklinde ise “kâfi gelen, yeten, hesaba çeken, şeref ve yücelik (el-hasîb) الحَسيِب
sahibi” olarak anlamlandırılmıştır.10 

                                                             
5 Hâlis Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri, Şûle Yayınları, İstanbul 1992, 
s. 9.  
6 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’ân Nedir, Şûle Yayınları, İstanbul 1999, s. 11.  
7 Salih Akdemir, Son Çağrı Kur’ân, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004, s. xi-xii.   
8 Frank Robert Palmer, Semantic, Cambridge University Press, Second Edition, Cambridge 1991, s. 11. 
9 Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Mukarri Feyyûmî, el-Misbâhu’l-Munîr, Matbaatu Mustafa el-Babî, 
Mısır 1931, I, s. 52.  
10 Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, Daru’l Beyrut, Beyrut 1955-1956, I, 
s. 310.  
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Yine “hsb” kökünün ُحََسَب (hasebe), ُحَِسَب (hasibe), ُحَس َب (hasube) şeklinde fiil, 
ب ,(hasab) حََسب ,(hasb) حَْسب  ,şeklinde edat (hasaba) حََسَبُ ,şeklinde isim (hussab) ح سَّ
ب   şeklinde ise sıfat olarak kullanıldığı bilinmektedir.11 (hussab) ح سَّ

 
b. İlk Dönem Arapça Sözlüklerde “Hsb” Kökü  

“Hsb” kökünü 10 boyutta incelemek mümkündür; “çokluğu bildiren anlam”, 
“karşılık (iyi veya kötü olabilir)”, “azab”, “koruyan, ezberleyen”, “tanık olmak”, 
“genişlik, en, ticaret eşyası, mal, yamaç, yüz, orta, yan”, “sayı”, “bir şeyi ölçülü 
kullanmak”, “ismü’l-mekân, derece, durum, seviye, rütbe, makam”, “sanmak, zan, 
sanı.”12   

“Hsb” kökü ve farklı kullanımlarına Arapça sözlüklerde şu anlamlar 
verilmiştir:  

1. “Şeref, Soyluluk, Haseb, Neseb” Anlamında “Hsb” Kökü 
ُ   ,beşinci babdan ismin yalın halidir (el-hasabu) الحََسب 
babaların şerefi, hasebi yüce olan kişi, şerefli kavim anlamındadır.13   
İsmail b. Sîde ُ ُ ,haseb, ecdat (el-hasabu) الحََسب   ,onun nesebidir (en-nesebu) النََّسب 

demiştir.14  
Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî el-Misbahu’l-Munîr’de, Ebu Mansur 

Muhammed b. Ahmed el-Ezherî Tehzibu’l-Lüğa’da hadisten örnek getirmişlerdir: 
“ ُ َها،:  ِِلَرْبَع ُ َمْرأَةُ اْلُ ت نْكَح  َها، ِلَماِل َها، وَِلحَسَبِ َها َوَجَماِل وَِلدِينِ ” “Kadın, dört şeyi için nikah edilir; malı, 
soyu, güzelliği ve dini.”15 

2. “Kâfi Gelen, Yeten” Anlamında “Hsb” Kökü 

 cezimli olarak kullanıldığı zaman, kâfi gelen, yeten anlamlarını (hasb) حْسب
taşımaktadır. هذا حَسْب ك  (hasbuke haze) yani, bu sana kâfidir, bu sana yeter.  ما احْسَبَنى و 
   yani, kâfi.16 (ve ahsabani ma atani) أعطانى

Eş anlamı ُ ُ yeterli, denk, akran.17 (el-ihsabu) اْْلحساب   bir kimseyi (ihsâbun) إِحَْساب 
doyurup kandırmak, hoşnut eylemek.18 

                                                             
11 Bkz: Dr. Mustafa Meral Çörtü, Sarf-Nahiv Edatlar, 14. Baskı,  M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2012.  
12 Ebu Abdullah El-Hüseyin b. Muhammed Ed-Dâmegâni, Kamusü’l-Kur’ân, Darü'l-İlm li'l-Melayin, 
Beyrut 1985, s. 128.   
13 Ebu Abdurrahman el-Halil b. Ahmed el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, (tahkik İbrahîm es-Samraî), 1. Baskı, 
Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1988, III, s. 148; Muhammed Yakub Firuzâbadî, el-Kamusü’l-Muhit, 
Müessesetü’r-Risale, Beyrut 2005, s. 74; İsmâil b. Hammad Cevherî, Tâcü’l-Lüğa ve Sıhâhü’l-Arabî, 
Daru’l-Kutubu’l-Ilmiyye, Beyrut 1946, I, s. 168; el-Fîrûzâbâdî, Kamus’ul Muhit, Al-Resalah, Beyrut-
Lübnan, 2005, s. 74.      
14 Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail b. Sîde, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l –A’zam, Daru’l-Kutubu’l-Ilmiyye, Beyrut  
2000, III, s. 205; Ebi’l Fattah Nasriddin el-Mutarrizî, el-Muğrib fi Tertibil Murib, (nşr. Mahmûd Fâhûrî - 
Abdülhamîd Muhtâr), Halep 1979, I, s. 200.  
15 el-Feyyûmî, el-Misbahu’l-Munîr, I, s. 52; Abu Mansur Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Tehzibu’l-
Lüğa, ed-Daru’l-Mısriyyeti li’t-Te’lifi ve’t-Tercümeti, Mısır 1964, IV, s. 328.   
16 el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, I, s. 149; el-Fîrûzâbâdî, Kamus’ul Muhit, s. 74.  
17 Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 313.  
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ةُ   babından olduğu (el-hasebe) الحََسَبُ ,iki mânada anlaşılır (el-muhsibatu) اْلم حسِب
zaman şeref anlamında, ُاْْلحساِب (el-ihsabi) babından olduğu zaman yeter anlamında 
anlaşılır.19 

3. “Hesaplamak, Saymak, Addetmek, Hesap, Azab” Anlamında “Hsb” Kökü  
 ,birinci babın mazi şeklidir, hesaplamak, saymak, addetmek (hasebe) حََسَبُ

hükmetmek, anlamlarında kullanılmıştır, masdarı ise ح سْبَان (husbanun), hesap, sayı 
anlamındadır.  

Allahü Teala şöyle buyuruyor: “ ُ ْمس  ُ الشَّ َمر  ُ َوالْقَ بِح سْبَان  ” Güneş ve ay bir hesap 
iledir.20 

 ötre ile birlikte hem hesap anlamına, hem de azab ve belâ (el-husbânu) الح سْبان
anlamına gelmektedir.21 الحِساب (el-hisab) hesap kelimesinin çoğuludur. ح سْبانة 
(husbana) kısa ok anlamını taşırken, الح سْبان (el-husbânu) kısa oklar şeklinde onun 
çoğulunu bildirmektedir.22 Ebu Ubeyde azab olarak tanımlamıştır.23 Kesre ile الحِسبان 
(el-hisban) şeklinde geldiği zaman, zan anlamını taşımaktadır. الحِسبان (el-hisban) 
ikinci babın masdarıdır.24  

ةُ     zan, düşünce, fikir.25 (el-husbetu) الْح سبةُ  ,ecir, iyilik (el-hisbetu) الْحِسبَ
Halid b. Cafer Haris b. Zalim’e şöyle dedi: “Eğer senin kavminden bir insanı 

yanına getirsem, bana teşekkür etmez misin?”, Haris b. Zalim şöyle cevap verdi: 
“Sana teşekkür eder ve bu davranışını addederim (takdir ederim).”26   

4. “Tüyü Ak ve Kırmızı Deve” Anlamında “Hsb” Kökü 

ُ  şu deveye denir ki tüyü ak ve kırmızı alaca ola ve şu kimseye (el-ehsebu) اِلحَْسب 
denir ki saçı sarışın ve kumral ola.27 

5. “Ölüyü Taşa Gömmek” Anlamında “Hsb” Kökü 

ُ و التَحسيب  ölüyü taşa gömmek.28 (el-hasbu ve’t-tehsîb) الحَْسب 

6. “el-Hâsîb, Allah’ın 99 Adından Biri” Anlamında “Hsb” Kökü 
                                                                                                                                                                             
18 Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 313.  
19 Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 313.  
20 Abü’l-Hüseyin Ahmed b. Faris b. Zekeriyya, Mu’cemu Makayisü’l-Lüğa, Daru İhyai’t-Turasi’l-
Arabiyyi, 1. Baskı, Lübnan 2001,  II, s. 59.  
21 Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 315.  
22 İsmail b. Hammad el Cevheri, es-Sihah Tacü’l-Lüğa ve Sıhahu’l-Arabiyye, (tah. Ahmed Abdulğafur 
Attar), 4. Baskı, Daru’l-‘İlmi li’l-Melayin, Beyrut 1990, I, s. 111; el-Mutarrizî, el-Muğrib fi Tertibil 
Murib, s. 202.  
23 Ebi Bekir Muhammed b. el-Hasan b. Düreyd, Cemheretü’l-Lüğa, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 
1987, I, s. 277; el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, I, s. 148-150; Murtada ez-Zebidî, Tacu’l Arus min Cevâhiru’l 
Kâmus, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Kuveyt 2004, II, s. 267.  
24 el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, I, s. 148-150; el-Hasan b. Düreyd, Cemheretü’l-Lüğa, I, s. 277; el-
Mutarrizî, el-Muğrib fi Tertibil Murib, s. 202.    
25 el-Fîrûzâbâdî, Kamus’ul Muhit, s. 74; Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 314. 
26 el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, I, s. 148, 150.  
27 el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, I, s. 148, 50; Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 316.  
28 el-Ferâhidî, Kitâbu’l-’Ayn, I, s. 148, 150.  
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ُ   Allah’ın 99 adından biridir (Esmaül Hüsna).29 : الحَسيِب 

7. “Yıldırım, Dolu Tanesi, Bulut, Küçük Yastık” Anlamında “Hsb” Kökü 

 yıldırım, dolu tanesi, bulut, küçük yastık.30 (el-husbana) الح سبانة

Kitabu’l-Ayn’dan itibaren bazı ilk dönem Arapça sözlüklerde “hsb” köküne 
verilen anlamları inceledik. Kökün kök anlamının fiil şeklinde hesaplamak, saymak, 
addetmek, isim şeklinde ise hesap, sayı, zan olduğunu tespit ettik. İncelediğimiz 
verilerde kökün muhtelif anlamları ile de karşılaştık. Küçük ok, azab, tüyü ak ve 
kırmızı deve, ölüyü taşa gömmek gibi anlamları ifade eden “hsb” kökünden farklı 
manâdaki kelimelerin türediğini belirledik.  

c. Kur’ân Sözlüğünde “Hsb” Kökü 

Râğıb el-İsfahânî’ye (ö. 503h./1108m.) gelinceye dek, Kur’ân’ın bütün sözcüklerini 
içeren bir Kur’ân sözlüğü olmamıştır. Çünkü İslâm İlim Medeniyeti’nde yeterince 
tefsir ve lügat çalışmaları mevcut idi. Mısırlı iki bilim adamı olan El Said M. Badawi 
ve Muhammad Abdel Haleem Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage31 
unvanıyla yeni bir Kur’ân sözlüğünü yayınlamışlardır.32 

ب/س/ح  :Güzel soy, büyük soy; şan ve şeref; yeterlik, yeterli olmak, kâfi 
gelmek; sunmak, öne sürmek; saymak, hesaba katmak; hesaplamak, sormak; 
düşünmek, dikkate almak, varsaymak, tahmin etmek, farzetmek; araştırmak, 
incelemek.  

 ,Düşünmek, varsaymak, sanmak, saymak, zannetmek, tahmin etmek .1 : حَِسَبُ
farzetmek (23:55); 2. Bir şeyi başka bir şey ile karıştırmak (27:44), 

 ,Hesaba çekmek (2:284); 2. Hesaba çekmek (65:8) .1 : َحاَسَبُ
ُ  ,Beklemek, öngörmek, tahmin etmek, hesaba katmak (39:47) : يَحْتَِسب 
 ,Yeterlik, uygunluk, kifâyet (8:64) : حَْسب
 ,Hesap gören (kişi), muhasip (21:47) : حاَِسب
 Hesaplaşma, muhasebe, hesaplama, yargı (14:41); 2. Ödül, intikam .1 : حَِساب

(ceza) (23:117); 3. Yeterli, uygun (78:35-6), 
ُ  ,Titiz hesaplayıcı (17:14) : حَسِيب 
ُ  .Hesaplaşma, hesaplama (6:96); 2. Mermi, yıldırım, imha gücü (18:40) : ح سْبَان 
 
d. Kur’ân’da “Hsb” Kökü ve Türevleri 

                                                             
29 Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 310.  
30 Muhammed İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, s. 316.  
31 El Said M. Badawi, Muhammed Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage, Brill, 
Leiden-Boston 2008, s. 205, 206, 207.  
32 Salih Akdemir, Kur’ân-ı Kerim’de Dilsel Yaklaşımlar: Yeni Bir Kur’ân-ı Kerim Sözlüğünün 
Gerçekleştirilmesine Katkı, 1. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme İlmî Toplantısı, Ankara 2013, s. 
323, 324.   
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Kur’ân’da “hsb” kökünden türetilmiş kelimeler toplamda 42 sûrede 101 âyette 109 
defa geçmektedir. Bunlardan 50’si fiil, 57’si isim, 2’si de sıfattır.33 “Hsb” kökü ve 
türevlerinin geçtiği âyetlerin 60’ı Mekkî surelerde, 49’u Medenî surelerde yer 
almaktadır.  

“Hsb” kökü Kur’ân’da “hesaba çekmek, sanmak, zannetmek, saymak, 
düşünmek, ummak, beklemek, tevekkül etmek, güvenmek, hesaba katmak” şeklinde 
fiil olarak, “hesap, sayı, sonuç, yeterli, muhasebe, yargı, kâfi, yeter, yıldırım, afet, 
felaket, hesap görücü” şeklinde de isim olarak geçmektedir.          

“Hsb” kökü Kur’ân’da 44 kez ُ2 ,حَِسَب kez ُ1 ,َحاَسَب kez ُ ُ kez 3 ,ي َحاَسب   11 ,يَحْتَِسب 
kez ُ ُ kez 39 ,َحاسِبين kez 2 ,حَْسب  ُ kez 4 ,حَِساب  ُ kez 3 ,حَسِيب    şeklinde geçmektedir.34 ح سْبان 

“Hsb” kökünün Kur’ân’da fiil olarak kullanılmasının bir örneği: 

Kehf 18:102 
وا الَّذِيَنُ 35أَفَحَِسَبُ ا أَوْلِيَاء د ونِي ِمن عِبَاِدي يَتَِّخذ وا أَن كَفَر  هَنََّمُ أَعْتَدْنَا إِنَّ ًلُ لِلَْكافِرِيَنُ َج  .ن ز 

Diyanet İşleri: “İnkâr edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi 
sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık.”36  

Elmalılı Hamdi Yazır: zannettiler?37 
Muhammed Esed: sandılar?38 
Süleyman Ateş: sandılar?39 
Salih Akdemir: sanıyorlar?40 
I. Y. Kraçkovskiy: “Неужели думали те, которые не веровали, взять рабов 

Моих вместо Меня защитниками? Мы приготовили геенну для неверных 
пребыванием.”41 

Yukarıda örnek getirdiğimiz Kehf sûresi 108. âyette geçen “hsb” kökü Türkçe 
Kur’ân meâllerinde sanmak, zannetmek anlamlarında çevrilmiştir. Kraçkovskiy’nin 
mealinde de “думали-(sandılar)” anlamında çevrilmiştir.  

Zannetmek ve sanmak kavramlarını bir şey üzerinde tasavvurda bulunmak, bir 
şey üzerinde detaylı düşünmek ve bir şeyin sonucunu istenilen doğrultuda beklemek 
şeklinde yorumlamak mümkündür. Ancak düşünmek kavramı bir şey üzerinde 
odaklanmak ve bir şey üzerinde muhasebede bulunmak gibi daha çok fiili bir olgu 
üzerinde akıl yürütmeyi ifade eder. Dolayısıyla, Kur’ân çevirilerinde âyetin gerçekçi 
(factual) bağlamından kopmamak oldukça önemlidir. Burada, Kraçkovskiy, 

                                                             
33 Muhammed Fuad Abdülbaki, el Mu’cemü’l Müfehres Li Elfâzi’l Kur’ân’il Kerim, Çağrı Yayınları, 
İstanbul 1984, s. 200, 201.   
34 el Said M. Badawi, Muhammed Abdel Haleem, a.g.e., s. 205.  
35 Fiil, 3.şahıs, eril, tekil, geçmiş zaman. 
36 Hayrettin Karaman, Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 16. baskı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara 2006, s. 303.   
37 Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, Temel Neşriyat, İstanbul 2000, s. 305.  
38 Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, İşaret Yayınları, İstanbul 2002, s. 605. 
39 Süleyman Ateş, Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâli, Hayat Yayınları, İstanbul 2017, s. 175.  
40 Salih Akdemir, Son Çağrı Kur’ân, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004, s. 303.  
41 I. Y. Kraçkovskiy, Koran, Dom Biruni, Moskva 1990, s. 250.   
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“думать-(düşünmek)” kelimesinin yerine “предполагать-(sanmak)” kelimesini 
kullanabilirdi. Ancak, Kraçkovskiy’nin Rusça Kur’ân mealinin özelliği, geleneksel 
Tefsir ve Klasik Kur’ân çalışmalarından bağımsız olarak çalışılmış olmasıdır.42 Yani, 
Kraçkovskiy Rusça mealinin hazırlanması aşamasında, Kur’ân’ı filolojik çerçevede, 
edebi bir metin olarak kabul ederek, bu doğrultuda çevirisini hazırlamıştır. Kehf 
sûresi 108. âyette yer alan ُأَفَحَِسَب (efehasibe) kelimesini çevirilerde geçmiş zamanda 
kullanmak en doğrusudur. Çünkü bir önceki âyetlerin bağlamına bakıldığında, 
geçmişte yaşanan bir durumu gelecekte ifade etme gibi bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır.   

“Hsb” kökünün Kur’ân’da isim olarak kullanılmasının bir örneği: 

Kehf 18:40 

ن خَْيًرا ي ؤْتِيَِنُ أَن رَب ِي فَعَسَى" َها وَي رِْسَلُ جَنَّتَِكُ مِ  َنُ 43ح سْبَانًا عَلَْي َماء مِ    ".زَلَقًا صَعِيدًا فَت صْبَِحُ السَّ

Diyanet İşleri: “Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız 
Allah’ındır’ deseydin ya! Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden 
daha az görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. 
Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir 
toprak hâline geliverir.”44 

Elmalılı Hamdi Yazır: afet.45 

Muhammed Esed: afet.46 

Süleyman Ateş: afet.47 
Salih Akdemir: yıldırımlar.48 
I. Y. Kraçkovskiy: “И если бы ты, когда вошел в свой сад, сказал: "Что 

угодно Аллаху, нет мощи, кроме как с Аллахом". Если ты видишь меня беднее, 
чем ты, и деньгами и детьми, то, может быть, Господь мой даст мне лучший, 
чем твой сад, и пошлет на него расчет с неба и окажется он холмом 
гладким.”49 

                                                             
42 Detaylı bilgi için bkz.: Saida Saipova, İgnatiy Yulianoviç Kraçkovskiy ve İman Valeriya Porohova’nın 
Rusça Kur’ân Tercümeleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.; Saida Saipova, Rus Musteşrık 
Ignatij Julianovic Krackovskij’nin “en-Necm” İsimli Makalesi üzerine, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İlmi Dergisi, Oş 2015, S. 20-21, s. 273.   
43 İsim, eril, mansûb isim, belirsiz. 
44 Hayrettin Karaman, a.g.e., s. 282.  
45 Elmalılı Hamdi Yazır, a.g.e., s. 282. 
46 Muhammed Esed, a.g.e., s. 594. 
47 Süleyman Ateş, a.g.e., s. 171. 
48 Salih Akdemir, a.g.e., s. 297.  
49 I. Y. Kraçkovskiy, a.g.e., s. 245. 
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Yukarıda örnek getirdiğimiz İsrâ sûresi 14. âyette geçen “hsb” kökü Türkçe 
Kur’ân meâllerinde afet, yıldırımlar anlamlarında çevrilmiştir. Kraçkovskiy’nin 
mealinde ise “расчет-(hesap)” anlamında çevrilmiştir.  

Kraçkovskiy Rusça Kur’ân mealini çevirirken, bazı sûre ve âyetlerle ilgili 
birtakım notlar almıştır. 18 sûrenin 40. âyetinde geçen “hsb” kökünü kendi mealinde 
hesap şeklinde çevirmiştir. Yazdığı notlarda ise müsteşrık David Samuel 
Margoliouth’in husban kavramının İbranice ve Süryanice “device -(cihaz, hile, 
işaret, nişan)” anlamından ödünç alındığını ileri sürdüğünü belirtmiştir.50    

 

e. Tefsirlerde “Hsb” Kökü 
Kur’ân Tefsiri, Hz. Peygamber ve güzîde ashâbının döneminde şekillenmekle 
birlikte, günümüze kadar varlığını devam ettiren ve Temel İslam Bilimleri içerisinde 
konum işgal eden geleneksel bir kültür serüvenidir. Kur’ân’ı anlamamız ve üzerinde 
çalışabilmemiz açısından oldukça önemli olan Tefsir, İslam uygarlığının ayrı bir 
konumuna sahiptir. Araştırmamızın temel kaynağı ve metotlarından biri de Tefsir 
ilmidir.   

Araştırmamızın kapsam ve sınırlılığını dikkate alarak, Bakara, Enfal ve Kehf 
sûrelerinden örnek âyetleri seçtik, hicri 1. yüzyıl ve 8. yüzyıl zaman dilimi 
içerisindeki müfessirlerden Mukatil b. Süleyman, Taberî, Maverdî, el-Kurtubî, 
Beydavî, İbn Kesîr, Dahhâk, Dımeşkî, İbn Adil ve el-Alusî’nin tefsirlerinden 
yararlandık.   

a. “Hesaba Çekmek” Anlamında “Hsb” Kökü 
Bakara 2:284 

ِّ َ َماِالَسَماواّتِِفّيِماِِّلّل ّهِِيَُحاسّبُْكمِتُخْفُوهُِِأَْوِِأَنفُسُّكْمِِفّيَِماِتُْبدُواَِِْوإّنِاألَْرّضِِفّيَِو ُِِبّ ِّلَمنِفَيَغّْفُرِِاِّلل ِوَيُعَذّلُبِِيََشاءِ
ُِِيََشاءَِمن ِِعَلَىَِواِّلل ُِِكللّ ِِشَْيء   قَدّير 

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, 
gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap 
eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.51 

Mukatil b. Süleyman: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği ile mes’ul 
tutar.”52  

Taberî: Taberî Tefsiri’nde, Bakara suresi 284. ayet ile ilgili farklı rivayetlerle 
farklı açıklamaları izlemek mümkündür. Öyle ki, müfessirler bu âyet-i kerimenin 
mensuh olup olmadığı hakkında çeşitli görüşler zikretmişlerdir; Mücahid, İkrime ve 
Şabi’den rivayet edildiğine göre bu âyet-i kerime mensuh değildir. Hükmü bakidir ve 
hükmü şahitlerle ilgilidir.53 Ebu Hureyre ve Hz. Aişe’den nakledilen bir görüşe göre 

                                                             
50 I. Y. Kraçkovskiy, a.g.e., Moskva 1960, s. 572.  
51 Hayrettin Karaman, a.g.e., s. 48. 
52 Mukatil b. Süleyman, et-Tefsîrü'l-Kebîr (Tefsîru Mukâtil b. Süleyman), Müessesetü’t-Tarihi’l-Arabi, 
Beyrut 2002, I, s. 231.   
53 Ebû Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, (Çev. Hasan Karakaya, Kerim Aytekin), Hisar 
Yayınevi, İstanbul 1996, II, s. 180.    
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ise bu âyet-i kerime “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği ile mes’ul tutar.” âyeti 
ile neshedilmiştir.54   

Beydavî: “Allah sizi hesaba çeker”, kıyamet gününde.55 
İbn Kesir: Göklerin ve Yerin Hâkimi Allah’tır. Kullarını hesaba çekecektir.56  
Ebü’l Kasım Dahhâk: Allah size haber veriyor ve bildiriyor; Müminleri 

faziletlerinden dolayı affedecek, kafirleri ise azgınlıklarından ötürü 
cezalandıracaktır.57 

el-Alusi: Kıyamet gününde cezalandıracaktır.58 
İzah: Bakara 2/284, “hsb” kökü ي َحاسِبْك م (yuhasibkum) sizi hesaba çeker, 3. 

şahıs, eril, tekil, şimdiki/geniş zaman, tefsirlerde farklı vecihlerde yorumlanmıştır, 
âyetin sebeb-i nüzulünün59 şahitlerle ilgili olduğu doğrultusunda rivayetler 
mevcuttur. İnananlar için Allah’ın her şeyi bilme ve görme kudreti vazgeçilmez 
inanç hususlarından biridir. Dolayısıyla, bir mümin için Allah’ın onu izlemekte 
olduğunu düşünmesi olağanüstü bir durum değildir.  

Kur’ân’da geçen bütün ayetler ister hâss, ister âmm niteliğinde olsun, onların 
mahiyetini belirleyecek olan unsur, mantıklı yorumlardır. İşte bu düşünceden 
esinlenerek, Bakara suresi 284. ayetin açık ve net olarak anlaşıldığını söyleyebiliriz. 
Çünkü ayette anlatılmaya çalışılan husus, Allah’ın aklın hapsettiği ve ötesinde 
olduğu bütün varlığı kapsadığı, zahir ve batın olan bütün her şeyin O’nun hesabı, 
kapsamı ve bilgeliği altında olmasıdır. Dolayısıyla, Allah inananlara uyarıda 
bulunuyor ve rasyonel düşünceler çerçevesinde bir olgu üzerinde doğru düşünmeleri 
ve hüküm vermeleri için teşvikte bulunuyor, diyebiliriz.   

b. “Yeter, Kâfi” Anlamında “Hsb” Kökü 
Enfal 8:64 

َها يَا" ُ أَيُّ َمِنُ الل ُ  حَسْبَُكَ النَّبِيُّ   ".اْلم ْؤمِنِيَنُ ِمَنُ اتَّبَعََكُ َو

“Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan mü’minlere Allah yeter.”60 

Mukatil b. Süleyman: Ey Peygamber. Sana Allah yeter. Âyet-i kerime Bedir 
gazvesinde savaştan önce el-Beyda denilen yerde inmiştir.61 

Taberî: Ey Peygamber, sana ve sana tâbi olan müminlere Allah kâfidir. O halde 
düşmanlarınızın çokluğu sizi korkutmasın. Zira sizi destekleyen Allah’tır.62 

                                                             
54 et-Taberî, a.g.e., s. 181. 
55 el-Beydavî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, (Çev. Abdülvehhab Öztürk), Kahraman Yayınları, 
İstanbul 2013, I, s. 351.  
56 İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, (Çev. Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner), Çağrı Yayınları, 
İstanbul 1984, III, s. 1127.  
57 Ebü’l Kasım Dahhâk, Tefsiru’d-Dahhak, Daru’l İslam, Kahira 1999, I, s. 235.  
58 Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Ruhu’l Meâni, Darü’l Fikr, Lübnan, trsz, III, s. 104.  
59 Sebeb-i Nüzul Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bakınız: Vâhidî, "Esbâbu'n-Nuzûl"; Suyûtî, “el-İtkân fi 
Ulûmi'l-Kur'ân”; Zerkeşi, “el-Burhan fi Ulûmi'l-Kur'ân”; Ahmet Nedim Serinsu, “Kur'an'ın 
Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûl'ün Rolü”.   
60 Hayrettin Karaman, a.g.e., s. 184. 
61 Mukatil b. Süleyman, a.g.e., II, s. 124.  
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el-Maverdî: 1) Allah sana ve sana tabi olan mü’minlere yeter. 2) Âyet-i kerime 
Bedir gazvesinde savaştan önce el-Beyda denilen yerde inmiştir.63 

Beydavî: Kufe ekolüne göre hasbüke’nin zamirine atfen mahallen mecrurdur ya 
da Allah ismine atfen merfudur, yani sana Allah ve müminler yeter, demektir. Ayet 
Bedir’de kırsalda indi. Peygamber (s.a.) ile beraber otuz üç erken ve altı kadın 
Müslüman oldu, sonra da Hz. Ömer (r.a.) Müslüman oldu, ayet bunun üzerine indi.64 

İbn Kesir: Allah Teâlâ bu âyetlerde peygamberini (s.a.) ve inananları harbe, 
düşmanlarla ve akrânları ile vuruşmaya teşvîk ederek onlara yeteceğini, inananların 
sayısı az, düşmanların sayıları çok olup cemâatleri peş peşe gelse dahi onlara 
yardımcı olacağını, düşmanlarına karşı onları destekleyeceğini haber vermektedir.65 

İzah: Enfal 8/64, “hsb” kökü ُحَسْب َك (hasbuke) sana yeter, isim, eril, merfû’ isim. 
İnceledeiğimiz tefsir kaynaklarına dayanarak, yukarıda adı geçen âyette “hsb” 
kökünün kesretten kinaye olarak kullanıldığını ve hesap kavramı ile bire bir 
örtüştüğünü söyleyebiliriz. Nasıl ki, hesap kavramı bir şeyin sonucu ya da sayısı 
üzerinde açıklık getiriyorsa, kâfi, yeter kavramları da bir sonuç ve sayıdan delalet 
vermektedirler. Enfal suresi 62, 63, 64 ve 65. âyetlerin Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri 
mahiyetinde olması ve anlamsal açıdan cümlelerin birbiri ile ilişkilenmesi de 
ulaştığımız tefsir bilgilerinin doğruluğunu ispatlıyor, hasbüke kavramının sayım ve 
sayıya bağlı olduğunu gösteriyor.  

c. “Âfet, Azab” Anlamında “Hsb” Kökü 

Kehf 18:40 

ن خَْيًرا ي ؤْتِيَِنُ أَن رَب ِي فَعَسَى" َها وَي رِْسَلُ جَنَّتَِكُ مِ  َنُ حُسْبَانًا عَلَْي َماء مِ   "زَلَقًا صَعِيدًا فَت صْبَِحُ السَّ

“Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’ deseydin ya! Eğer benim 
malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana, 
senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ 
kupkuru ve yalçın bir toprak hâline geliverir.”66 

Mukatil b. Süleyman: Azab.67 

Taberî: Eğer beni malca ve evlatça kendinden aşağı görüyorsan, belki de 
rabbim bana, senin bağından daha hayırlısını verir ve seninkinin üzerine gökten bir 
âfet indirir de bahçen kaygan bir toprak haline gelir.68   

el-Maverdî: 1) Azab. 2) Ateş. 3) Çekirge. 4) Allah’ın bireyi Ahiret’te 
cezalandırması. 5) Küçük oklar.69 

                                                                                                                                                                             
62 et-Taberî, a.g.e., IV, s. 239.  
63 el-Maverdî, en-Nuket ve’l-Uyun, Darü’l-Kitabu’l-Ilmiyya, Beyrut 1992, III, s. 331.  
64 Beydavî, a.g.e., II, s. 363.  
65 İbn Kesir, a.g.e., VII, s. 3377. 
66 Hayrettin Karaman, a.g.e., s. 297. 
67 Mukatil b. Süleyman, a.g.e., II, s.586.  
68 et-Taberî, a.g.e., V, s. 355.  
69 el-Maverdî, a.g.e., III, s. 307.  
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el-Kurtubî: “(ح سْبانأ ): Felâket” kelimesinin tekili (ح سْبانة) şeklinde gelir. Bunu 
el-Ahfeş, el-Kutebî ve Ebu Ubeyde söylemiştir. İbnü’l-A’râbî ise şöyle demektedir: 
Bu kelime hem bulut, hem yastık, hem de yıldırım anlamına gelir. el-Cevheri de 
şöyle demektedir: “(الح سبان); Azab” demektir. Ebu Ziyad el-Küllâbî der ki: “Bir 
araziye husbân isabet etti” demek, çekirge istilasına uğradı, demektir. Yine bu kelime 
hesap manasına da gelir. Nitekim yüce Allah: “Ay ve güneş bir hesap iledir” (er-
Rahman, 55/5) diye buyurmaktadır. ez-Zeccâc der ki: Husbân, hesab’tan 
gelmektedir. Yani o, senin bahçenin üzerine hesab azabını gönderir. Bu ise ellerinin 
kazandıklarının hesabı demektir. O halde burada ifade, muzaf’ın hazfedilmesi 
türündendir. Yine bu kelime, bir defada atılan kısa boylu oklar demektir. Kisralar bu 
şekilde ok atarlardı. Semadan atılan şeyler ise azaptır.70  

Beydavî: Mermiler, bu da hüsbâne’nin çoğuludur ki yıldırımlar, demektir.71 
İbn Kesir: İbn Abbâs, Dahhâk, Katâde ve Mâlik Zührî’den naklederler ki (  حسْبَانًا

َماء َنُ السَّ  ifâdesi; gökten bir azâb, demektir. Âyetten anlaşılan ise bunun ağacı ve (م 
ekini yok eden korkunç bir yağmur olduğu mânâsına gelmesidir. Bunun için âyetin 
devamında “Kaypak bir toprak haline getirebilir.” buyurulmaktadır. İbn Abbâs der 
ki: Hiç bir bitkinin bitmediği çorak bir toprak haline getirir.72 

ed-Dimeşkî: Hüsbânan’dan kasıt birikmiş bulutlardır.73  
İbn Adil Hanbelî: Felâket” kelimesinin tekili (ح سْبانة) şeklinde gelir.74  
İzah: Kehf 18/40, “hsb” kökü ح سْبَانًا (husbanan), afet, isim, eril, mansûb isim, 

belirsiz. Tefsirlerde köke afet, azab, birikmiş bulutlar, ateş, çekirge, Allah’ın bireyi 
Ahiret’te cezalandırması, küçük oklar, felaket, bulut, yastık, yıldırım, hesap, korkunç 
bir yağmur gibi anlamlar verilmiştir.  

Burada, ilgili âyetin Mekkî ya da Medenî olduğuna bakmamızın doğru 
olacağını düşünüyorum. Çünkü, eşzaman (synchronic) içerisinde “hsb” kökünün 
anlam genişlemesine uğradığını tespit etmiş durumdayız. Nüzul sırasına binaen Kehf 
sûresi 69. sırada Mekkî olarak inmiştir.75 Ancak, 28. âyetin Medine’de nâzil olduğu 
rivayeti de vardır.76 Örnek getirdiğimiz âyetten yola çıkarak hülasa yapacak olursak, 
“hsb” kökü Peygamber s.a. döneminde, kök anlamları “düşünmek”, “hesap”, 
“saymak”, “sanmak”, “zan”, anlamlarından kayıyor ve “afet, azab, birikmiş bulutlar, 
ateş, çekirge, Allah’ın bireyi Ahiret’te cezalandırması, küçük oklar, felaket, bulut, 
yastık, yıldırım, korkunç bir yağmur” gibi geniş bir anlam kazanıyor. Her ne kadar, 
“afet, azab, felaket” kelimeleri bir kategoride, “ateş” bir kategoride, “birikmiş 
bulutlar, bulut, yıldırım” v.s. anlamsal bağlamda bir kategoride yer alsa da, bunlar 
birbirinden farklı mahiyetteki kelime ve kavramlardır. Yukarıda saydığımız bazı 
anlamları birleştiren tek unsur, onların semavî cisme, gök cismine ait olmalarıdır. 

                                                             
70 el-Kurtubî, a.g.e., XI, s. 21.  
71 Beydavî, a.g.e., III, s. 307. 
72 İbn Kesir, a.g.e., IX, s. 4990. 
73 ed-Dimeşkî, Tefsirü’l Kelam, Darü’l-Esrar, Şam, trsz, I, s. 247.  
74 İbn Adil Hanbelî, el-Bab fi Ulumi’l-Kitab, Darü’l-Kutubu’l-Ilmiyya, Beyrut 1998, XI, s. 494. 
75 Bkz.: Esra Gözeler, Kur’ân Âyetlerinin Tarihlendirilmesi Sorunu ve Kur’ân’a Kronolojik-Olgusal Bir 
Yaklaşım (1 Rebîu’l-Evvel-4 Rebîu’l-Evvel Arası), Kuramer, İstanbul 2016, s. 236.   
76 Hayrettin Karaman, a.g.e., s. 292.  
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Kehf sûresi 40. âyette “hsb” kökü hangi kavramla izah edilirse edilsin, burada 
dikkate alacağımız husus, kelime anlamının gökten inen bir cisme işaret etmesidir, ya 
da yüksek hızı içeren bir objenin farklı şekillerde anlatılması da diyebiliriz. Nitekim 
Kur’ân’da “hsb” kökünden dolayı “çetin azab”, “Allah’ın hesabı çabuktur” 
ifadelerine rastlamak mümkündür. Yani, husbânen kelimesinin synchronic (eşsürem) 
açıdan anlam genişlemesine uğradığını iddia etmeye çalışmış olsak da, “hsb” kökü 
esas kök anlamından uzaklaşmamaktadır. Nitekim Kraçkovskiy, Kehf sûresi 40. 
âyetteki حُسْبَانًا (husbânen)- kelimesini “hesap” şeklinde tercüme etmiştir.    

 

Sonuç 

Kur’ân’ı dilsel yönden incelemek, her şeyden önce Arapçanın ortaya koyduğu dilsel 
zenginliği irdelemekle geçer. Bu bakımdan “hsb” kökü Kur’ân’da önemli bir kök 
olmakla birlikte, pek çok kelime ve terimin temel objesi olabilmektedir.  

Ulaştığımız verilere dayanarak “hsb” kökünün Kur’ân’da toplam 109 defa 
geçtiğini söyleyebiliriz. Bunların 50’si fiil, 57’si isim ve 2’si de sıfattır. “Hsb” kökü 
42 sûrede 101 âyette geçmektedir. “Hsb” kökü ve türevlerinin geçtiği âyetlerin 60’ı 
Mekkî surelerde, 49’u Medenî surelerde yer almaktadır. Kur’ân’da toplam 9 şekilde 
türev almaktadır. Kökün kök anlamı fiil şeklinde hesaplamak, saymak, addetmek, 
isim şeklinde ise hesap, sayı, zan’dır. Kur’ân sözlüğünde de düşünmek, varsaymak, 
sanmak, saymak, zannetmek, tahmin etmek şeklinde geçmektedir. Kur’ân’da afet, 
yıldırım (Kehf 18:40) anlamında geçen “hsb” kökünün yine kök anlamından farklı 
olmadığı düşünülmektedir. Zira “hsb” kökünün kullanıldığı ayetlerin anlam bağlamı 
incelendiğinde afet, yıldırım gibi bir eylemin sonucunda Allah’ın insana verebileceği 
bir hesap anlaşılmaktadır. Allah’ın Peygamber’e kâfi, yeter (Enfal 8:64) olması da bir 
hesap varsayımını düşünmemizi gerek kılmaktadır.     
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DİE DARSTELLUNG DER TÜRKİSCHSTÄMMİGEN MİGRANTINNEN 
İN DER ÖSTERREİCHİSCHEN PRİNTMEDİEN 

 

Mustafa ÖZALP*1 

 

Zusammenfassung 

In dieser Artikel wird die Migrationsgeschichte der türkischen Zuwanderer in Österreich untersucht. Das zentrale 
Thema dieser Arbeit ist die Darstellung türkischer MigrantInnen und der Türkei in den österreichischen Medien. 
Dabei wird die österreichische Migrationspolitik bezüglich der türkischen MigrantInnen analysiert. Anschließend 
wird behandelt, wie die rassistischen und hetzerischen Beiträge über türkische MigrantInnen in der Öffentlichkeit 
und diesbezüglich vor allem in den Printmedien thematisiert werden. Auch die öffentlichen Stellungnahmen der 
österreichischen Parteien gegenüber der Türkei und der türkischen MigrantInnen werden in diesem Rahmen 
genauer betrachtet. In diesem Artikel wurde der folgenden Forschungsfrage nachgegangen: Wie werden 
türkischstämmige MigrantInnen in den meistgelesenen österreichischen Printmedien dargestellt werden? Wie 
wirken sich diese Darstellungen auf die Wahrnehmung der Türkei in Österreich aus? Das Hauptziel dieser Artikel 
ist es zu belegen, dass die in Österreich lebenden TürkInnen und ihre Religion, vorwiegend der Islam, keine 
Bedrohung für die österreichische Kultur und Gesellschaft, explizit für das Christentum, darstellen. Für eine 
positive und unabhängige Medienberichterstattung werden Lösungen und Strategien vorgestellt. 
Schlüssel Wörter: Türkei, Österreich, Medien, Migration, İslam und Kopftuch 
 

The Representation of Turkish Migrants in Austrian Media 

Abstract 

This article examines the history of Turkish immigrants in Austria. The central theme of this paper is the 
representation of Turkish migrants and Turkey in the Austrian media. The Austrian migration policy is analyzed 
with regard to Turkish migrants. Afterward, we will discuss how the racist and hysterical expressions about 
Turkish migrants are discussed in the public, especially in the print media. In this context, the public statements 
of the Austrian parties against Turkey and the Turkish migrants are also examined. In this article, the following 
research question has been addressed: How will Turkish-speaking migrants be represented in the most-read 
Austrian print media? How do these representations affect the image of Turkey in Austria? The main goal of these 
articles is to prove that the Turkish citizens living in Austria and their religion, mainly Islam, are no threat to the 
Austrian culture and society, explicitly for Christianity. Solutions and strategies for positive and independent 
media reporting are presented. 
Key words: Turkey, Austria, the media, migration, İslam and headscarf 
 

1. Einleitung  

Die erste klassische Studie in Zusammenhang mit Migration wurde um das Jahr 1920 in 
den USA im empirisch soziologischen Rahmen von Isaak W. Thomas und Florian Znaniecki 
durchgeführt, und trägt den Titel „The Polish Peasant in Europe and America“. Sie greift das 
zu der Zeit aktuell gewesene Thema des Übergangs vom Leben am Land in Polen zum Leben 
in der Stadt in den USA.  Das hauptsächliche Interesse der Forscher bestand darin, zu 
widerspiegeln, welche Veränderungen die Wanderungsbewegungen für die 

                                                             
1 * Assist. Prof. Dr. Bozok University, The Faculty of Economics and Administrative Sciences, The Departmant 
of International Relations. Yozgat/ Turkey. 
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Ankunftsgesellschaften und die MigrantInnen selbst zu bedeuten hatten. Dabei wurden in erster 
Linie auf die gesellschaftlichen Hintergründe der Bewegung und die neu zu organisierenden 
Sozialprozesse in der Ankunftsgemeinschaft eingegangen. Diese Migrationsverläufe wurden 
als Prozesse persönlichen, gesellschaftlichen, so wie institutionellen Veränderungen 
herangezogen und gleichzeitig subjektiv und objektiv bewertet. Diese Studie bildet sozusagen 
das Fundament bzw. ist ein methodisches Konzept in Bezug auf die Beobachtung und 
Untersuchung von Migrationsprozessen (Breckner, 2009: 21). 

2.  Theorien     

2.1 Push and  Pull Theorie 

Das Thema Migration ist weltweit sehr aktuell und wird durch die Globalisierung noch 
aktueller, weil die sozioökomischen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen die Menschen 
dazu zwingen, aus- und abzuwandern. Die Probleme und Bedürfnisse der Menschen bestehen 
nach wie vor, deswegen ist das Phänomen der Migration so alt wie die Menschheit selbst. Der 
Begriff Migration stammt aus dem Lateinischen Wort „migratio“, das bedeutet 
„(Aus)Wanderung" oder „Umzug“ (wissenswerte.e-politik.de, 2010, 8). Laut Annette Treibel 
wird Migration so definiert: „Migration ist der auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende 
Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region von einzelnen oder mehreren 
Menschen“ (Aksoy, 2008: 9). 

Die Push and Pull – Theorie war ein erstes Erklärungsmuster, um das Thema Migration 
mit wissenschaftlichen Methoden zu erfassen, zu beschreiben und zu analysieren. Mit dieser 
Theorie wird die klassische Migration beschrieben. Laut dieser Theorie muss irgendwo ein 
Push-Effekt stattfinden, damit die Menschen auswandern können, und zwar dorthin, wo ein 
Pull-Effekt existiert (Ertuğrul, 2011: 10-11).  

Die Push and Pull-Faktoren können in verschiedenen Städten, Staaten, Gebieten und 
Kontinenten unterschiedlich entstehen. Zum Beispiel können ethnische oder religiöse 
Verfolgung, ökonomischer Zustand, Krieg, Seuchen, Epidemien, Hungersnöte usw. die 
Ursachen der Push-Faktoren sein (Ertuğrul, 2011: 11). Und die Pull-Faktoren können mit dem 
Willen der Menschen, die ein noch besseres Leben führen wollen, definiert werden. 

Während der Cromwell Revolution und der Wiedereinführung der Monarchie wurden 
in England viele Menschen von der anglikanischen Kirche unterdrückt. Dann wanderten sie  
nach Nordamerika aus, weil es damals in Nordamerika eine liberale Haltung gegenüber 
anderen Religionen und Konfessionen gab. Das galt als Pull-Effekt dieser spezifischen 
Migrationsbewegung (Ertuğrul, 2011: 10-11). In den 60`er Jahren war die wirtschaftliche Lage 
der Türkei nicht so gut, deswegen wanderten viele Türklnnen nach Österreich aus, weil die 
TürkInnen Arbeit benötigten und Österreich dies anbot. Das war auch der ‘‘Push and Pull‘‘ 
Effekt vom Migrationshintergrund türkischer Auswanderer. 

Ramazan Koca unterscheidet Push- und Pullfaktoren wie folgt: 
„unter den „Pushfaktoren“ versteht man sozioökonomische oder individuell-

persönliche Ursachen, die ausschlaggebend für die Auswanderung sind. Sie wird als 
Motivation, die wesentlich für die Untersuchung von Migration ist, zusammengefasst. Unter 
den „Pullfaktoren“ sind die Attribute einer Zielregion zusammengefasst, welche den 
Migranten bzw. die Migrantin dazu bewegen, ein gewisses Ziel anzusteuern. Dafür können 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası   
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN  

http://www.akademikbakis.org 

 

86 
 

mehrere Gründe ausschlaggebend sein: z.B. höhere Verdienstmöglichkeiten, physische 
Sicherheit, bereits vorhandene Diaspora usw“ (Koca, 2009: 27-28) 

Auf der einen Seite sind einige Gründe der Migrationsströmungen Arbeitslosigkeit, 
niedriges Lohnniveau und Armut (Druckfaktoren),auf der anderen Seite bietet das 
Aufnahmeland für die MigrantInnen Arbeitsplätze, höhere Gehälter und soziale Sicherheit 
(Sogfaktoren). Die positive Medienberichterstattung über das Aufnahmeland, sowie 
Erfahrungsaustausch mit bereits Ausgewanderten oder ihren daheim gebliebenen Angehörigen 
beeinflussen die Wanderungsentscheidung (Aksoy, 2008: 9). Während Push-Faktoren des 
Ursprungslandes als schlecht angesehen werden, wird durch Pull-Faktoren das Zielland von 
potenziellen MigrantInnen als attraktiv betrachtet. Die freiwilligen selbstbestimmten 
MigrantInnen kommen durch Pull-Faktoren, da sich diese an den Bedingungen im Zielland 
orientieren. Die MigrantInnen, die durch  Push-Faktoren auswandern, sind zur Migration 
gezwungene Menschen, weil in ihrem Herkunftsland die Lebenssituation schlecht ist (Brock, 
2011, 15-16). 

„Am besten können die Beweggründe, die zur Migration veranlassen, innerhalb eines 
einfachen heuristischen Rasters, dem sogenannten pushpull- Modell, verortet werden. 
Demzufolge stehen ‚abstoßenden‘ Einflußgrößen [sic!] im Herkunftsgebiet – Verfolgung, 
Bürgerkrieg, Armut, Arbeitslosigkeit, soziale Konflikte – ‚anziehende‘ Faktoren im Zielgebiet 
gegenüber – Verfolgungssicherheit, politische Stabilität, personelle Beziehungen, die 
Erwartungen einer beruflichen und sozialen Statusverbesserung“ (Groll, 2010: 12-13).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich um Menschen handelt, die sich 
bewegen müssen oder gezwungen werden ihr Herkunftsland zu verlassen. Und wenn die 
Bedingungen in ihren Heimatländern unerträglich und/oder bedrohlich sind, können diese 
Faktoren mit der Push Theorie erklärt werden, wie soziale Diskriminierung, Arbeitslosigkeit, 
politische Verfolgung etc. Pull-Faktoren gibt es in den Zielländern, in denen etwas angeboten 
wird: Einkommen, Arbeit, Sicherheit, Freicheit etc (Aksoy, 2008:10). Push- und Pull-Faktoren 
sind vielfältig und voneinander abhängig. 

 
2.2.  Weltsystem-Theorie 

Immanuel Wallerstein erklärt die Weltsystem-Theorie durch kapitalistische 
ArbeitsLohn-Verhältnisse. Er glaubt, dass hinter den Migrationsbewegungen die industrielle 
Revolution und der Kolonialismus stehen, bzw. diese den Migrationsprozess beschleunigen 
(Ertuğrul, 2011, 13). Der Kolonialismus ermöglichte für Produktionsstellen sowohl billige 
Rohstoffe als auch billige Arbeitskräfte für die westlichen Länder. Um dieses System dauerhaft 
machen zu können, sollte die „Dritte Welt“ immer in der Position der Unterentwicklung stehen, 
damit die Waren und Migrationsbewegungen in dieselbe Richtung ausgetragen werden 
können. Es wird angenommen, dass der Kolonialismus nach dem zweiten Weltkrieg zu Ende 
gegangen sei, aber in Wirklichkeit blieben die Kolonialverhältnisse nach wie vor Großteils 
intakt und die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen (nicht nur materielle, sondern auch 
kulturelle und sprachliche) in den ehemaligen Kolonien wird fortgeführt (Ertuğrul, 2011: 13). 

Die Türkei hat im Verlauf ihrer Republiksgeschichte Militärputsche erlebt. Von vielen 
Politikerlnnen aus der Türkei wird betont, dass hinter diesen Putschen die westlichen Staaten 
waren (Ayvaz, 2016: 34-35). Wegen dieser Putsche war die Türkei mit vielen großen 
sozioökonomischen Problemen konfrontiert. Aus diesen Gründen emigrierten viele Menschen 
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aus der Türkei nach Europa. Das gilt genauso als das Ergebnis des Kolonialismus der 
westlichen Länder über die Nahen-Mittelöstlichen und Afrikanischen Länder. Letztendlich 
gelang es (ehemaligen) Kolonialmächten meistens, nach dem Putsch ihnen genehme Regimes 
zu installieren und mit ihnen zu kooperieren.  

Die Weltsystemtheorie analysiert das Aufeinandertreffen der kapitalistischen 
Industriestaaten mit den weniger industrialisierten Ländern. Durch dieses Aufeinandertreffen 
entsteht eine Bevölkerungsgruppe, die willig ist, zu immigrieren. Daher wird internationale 
Migration von Arbeitskräften im Zusammenhang mit Kapitalströmen erläutert (Kurz, 2010: 9). 
In Bezug auf die Weltsystemtheorie wird davon ausgegangen, dass Migration, die international 
stattfindet, der politischen und ökonomischen Struktur eines sich ausweitenden globalen 
Marktes folgt (Kurz, 2010: 9). 

Die Globalisierung sei in großen Zentren, den Global Cities, erkennbar, weil sie 
Migrationsströme aus den Peripherien und anderen nicht industrialisierten Ländern anziehen 
würden. Die internationale Migration sei besonders zwischen ehemaligen Kolonialmächten 
und ihren damaligen Kolonien anzutreffen, weil bereits Verbindungen im Bereich der Kultur, 
Sprache, Wirtschaft usw. bestehen. „Internationale Migration folgt der Dynamik der globalen 
Wirtschaft“ (Kurz, 2010: 9). Wie andere systemtheoretische Modelle, bietet auch die 
Weltsystemtheorie keinen präzisen Wirkungsmechanismus und kann somit auch wenig zur 
Prognosen Definition aussagen. Also kann auch das Migrationsvolumen nicht erklärt werden 
(Kurz, 2010: 10). 

 
3. Einführung in die österreichische Migrationsgeschichte 

Österreich war schon immer im Laufe seiner Geschichte ein Einwanderungs- und 
Auswanderungsland. „Es war sowohl Ziel als auch Ursprungsgebiet ökonomisch motivierter 
Migration, aber auch Herkunftsregion und Aufnahmeland von Verfolgten und 
Vertriebenen“(Bauböck, 1996: 1). Einer der wesentlichen Gründe für die türkischstämmigen 
MigrantInnen nach Österreich auszuwandern, war der wirtschaftliche Aufschwung Mitte der 
1950er Jahre in Westeuropa (As, 2012: 13). 

Die erste Generation der türkischen MigrantInnen konnte keine deutschsprachigen 
Medien nutzen, weil nicht genug Deutschkenntnisse vorhanden hatten. Deswegen nutzten die 
erste und zweite Generation viel mehr die Medien in ihrer Erstsprache anstelle der 
deutschsprachigen Medien. Diese Situation hatte sowohl Vor- als auch Nachteile: Die Vorteile 
waren, dass die türkischen MigrantInnen die Verbundenheit zur Kultur ihres Heimatlandes und 
ihrer Identität nicht verloren haben. Die Nachteile waren die mangelnden Deutschkenntnisse, 
die Schwierigkeiten bei der Problemlösung mit offiziellen Behörden auslösten und der daraus 
resultierende Mangel an Einblick in gesellschaftliche, politische, aktuelle Geschehnisse der 
Aufnahmegesellschaft. Als MigrantIn in einem anderen Land zu leben, können vielfältige 
soziale und emotionale Schwierigkeiten mit sich bringen. Das Verlassen des gewohnten 
Lebensumfeldes, der gewohnten Kultur und Sprache erfordert hohe Veränderungsfähigkeiten, 
negative Erlebnisse mit der neuen Lebensumgebung sind prägend und können zu Aus- und 
Abgrenzungsmustern führen, die ein neutrales aufeinander zugehen erschweren (Ercan, 2016: 
962). 

Der Diskurs um das Thema der Migration ist im Allgemeinen sehr groß. Er zeigt, dass 
Migration positive und negative Seiten hat, vor allem starke positive bzw. negative 
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Auswirkungen bei der wirtschaftspolitischen und sozioökonomischen Entwicklung der Länder 
hat. Über die positiven Aspekte der Migration sagt Mecheril folgendes: 

„Migration wird als treibende Kraft für Veränderung und Modernisierung, neues 
Kulturgut wie Wissen, Erfahrungen, Sprachen etc. befruchtend eingebracht. Migration hat 
zentrale Bedeutung für gegenwärtige Gesellschaften sowie im Bereich der schulischen Bildung 
und Ausbildung“ (As, 2012: 16-17). 

Während die türkischen MigrantInnen alleine gegen ihre Probleme ankämpfen mussten, 
wurden sie in den österreichischen Medien eher negativ stereotypisierend dargestellt. Diese 
Darstellung basierte auf einer einseitigen Medienberichterstattung, weil türkische 
MigrantInnen die Medien nicht beeinflussen konnten. Obwohl die Zahl der in Österreich 
lebenden TürkInnen seit den frühen 1960er Jahren jährlich steigt, erscheinen die türkische 
MigrantInnen in den österreichischen Medien noch immer als fremd, kriminell, unvertraut usw. 
Diese Darstellung leistet keinen positiven Beitrag dazu, dass die türkischen Zuwanderlnnen ein 
integraler Bestandteil der österreichischen Gesellschaft werden können. Die österreichische 
Mediengesellschaft  macht mit dieser Art von Äußerungen ihre Ansicht deutlich, dass „die 
TürkInnen“  nicht als Teil Österreichs  wahrgenommen werden.  Dass die türkischstämmige 
Bevölkerungsgruppe, genauso, wie der Rest der Bevölkerung arbeitet, Steuern zahlt, Kinder 
bekommt, in die sozioökonomische Entwicklung des Landes investiert, Häuser baut und auch 
in diesem Land beerdigt wird, (Ramazan, 2009: 9) und dass sie bei kriminellen Vergehen  oder  
bei Gesetzesbruch, dementsprechend verurteilt wird, wird außer Acht gelassen. Es werden 
hauptsächlich stigmatisierende Elemente in der Berichterstattung hervorgekehrt. 

Kulturelle Annäherungen und die Vermeidung von stereotypen Vorwürfen könnten ein 
wirtschaftliches Zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fördern 
und positiv verstärken. Dies ist eine Tatsache, die in der Vergangenheit der Handelsgeschichte 
in verschiedenen Staaten bereits vorgekommen ist. Die kulturelle Annäherung könnte auch am 
Beispiel der türkischen MigrantInnen im wirtschaftlichen Sinne positive Effekte haben bzw. 
viel dazu beitragen (Aksoy, 2008: 31). 

„Paradoxerweise zeigt sich zwischen beiden Staaten eine breite Kluft, obwohl sich 
Österreich und die Türkei eigentlich aufgrund der in Österreich lebenden Türken und durch 
die weltweite Vernetzung der Medienlandschaft sowie des Tourismus der Türkei näher 
gekommen sein müssten“ (Aksoy, 2008: 31). 

Im Jahr 2015 sind 486.044 Touristen aus Österreich in die Türkei gekommen. Die Zahl 
der österreichischen Touristen in die Türkei nimmt um 5,13 %  im Vergleich zum 
vorangegangenen Jahr ab. Im Jahr 2015 haben ca. 105.622 Türken und Türkinnen Österreich 
besucht. Die Zahl der türkischen Touristen hat nach Österreich um 21,1 % gegenüber dem Jahr 
2014 zugenommen (Viyana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2016: 28). Die österreichischen 
Direktinvestitionen in der Türkei betrugen im Jahr 2011 1,8 Mrd. Euro. So folgte Österreich 
zwischen den Jahren 2009 und 2011 als größter Auslandsinvestor in der Türkei. Die türkischen 
Direktinvestitionen in Österreich wurden für das Jahr 2011 auf 88 Mio. Euro und kumulativ 
auf  260 Mio. Euro geschätzt (Botschaft der Republik Türkei in Wien, 2016). Österreichs 
Importe aus der Türkei im Jahr 2015 1,462 Milliarden Euro, während die Exporte in die Türkei 
1,403 Milliarden  Euro waren. Daher im Vergleich zum Vorjahr sind Österreichs Importe aus 
der Türkei um 13,8% gestiegen,  während  die österreichischen Exporte um 16,2% stiegen. 
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Dementsprechend hat die Türkei 59 Millionen Euro zugunsten der Außenhandelsbilanz im Jahr 
2015 zur Verfügung gestellt (Viyana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2016: 40). 

Diese steigenden wirtschaftlichen Daten und Zahlen zwischen der Türkei und 
Österreich werden in den österreichischen Medien nicht mehr aufgezeigt. Je mehr die 
wirtschaftliche Kooperation zwischen den beiden Ländern sachlich in den Medien thematisiert 
werden würde, desto besser  wäre  auch die Wahrnehmung der türkischen MigrantInnen bzw. 
der Türkei in den österreichischen Medien. und umgekehrt. Je mehr die Medien über die 
MigrantInnen mit Vorurteilen, Klischees und Stereotypen berichten, desto mehr werden die 
Gesellschaften zu einem Fremd- bzw. Feindbild geformt. Beide Seiten sollen versuchen, 
einander zu verstehen und entgegenzukommen. Auf der einen Seite ist es die Aufgabe der 
Medien, Konflikte und Gewalt in der Gesellschaft aufzuzeigen, auf der anderen Seite sollten 
sich die Medien ihrer besonderen Verantwortung bewusst sein, welche Auswirkungen solche 
Berichterstattungen in der Gesellschaft haben könnten. Die in den Printmedien stehenden 
ausländerfeindlichen, rassistischen und hetzerischen Beiträge schaden der Integration und 
Partizipation in Österreich (Özalp, 2017: 130). 

Dazu meint der austrotürkische Schriftsteller Sinan Ertugrul: Wenn man die 
österreichischen Medien in Bezug auf  MigrantInnen betrachtet, wird fast nur die muslimische 
Identität als „Ausländer“ dargestellt. Die Türklnnen bilden zwei Drittel der muslimischen 
Mehrheit in Österreich. Daher werden im österreichischen Alltag, wenn man von „Ausländern“ 
spricht, fast nur Türklnnen und MuslimInnen verstanden (Yeniakit, 2014). 

4. Die Diskussion des Kopftuchverbots für muslimische MigrantInnen in 
Österreich 

In Österreich gibt es viele Probleme, für die so rasch wie möglich Lösungen gesucht 
werden sollen. Diese Probleme sind: Steigende Arbeitslosigkeit,  stagnierendes 
österreichisches Wirtschaftswachstum und letztlich das  Aufschaukeln des gesellschaftlichen  
Zusammenlebens auf ein brisantes Aufeinanderprallen verschiedener gesellschaftlicher 
Schichten, vor allem Zugewanderte versus Einheimische seitens politischer Parteien.  Eines 
dieser Themen ist ein allgemeines Gesetz zum Kopftuchverbot, worüber   in Österreich 
diskutiert wird.  Solche Verbote verursachen Integrationsprobleme und zunehmende 
rechtspopulistische Aufhetzungen.  Muslimische MigrantInnen werden in der österreichischen 
Politik immer öfter als zentrales Problemthema dargestellt und führen zu einer eskalierenden 
Situation und einem Aufflammen antimuslimischer Ressentiments und einer gesellschaftlichen 
Atmosphäre des Generalverdachts MuslimInnen gegenüber. Es ist zu beobachten, dass mit 
solchen Diskussionen über religiöse Minderheiten und angedrohten Verboten unter dem Druck 
der Rechtspopulisten in Österreich immer mehr von den Werten der Aufklärung abrückt und 
die in den Menschenrechten verbriefte Freiheit der Religionsausübung und Schutz der 
Minderheiten in Gefahr geraten, außer Acht gelassen zu werden (Ercan, 2017: 45). 

In Österreich leben Schätzungen zufolge deutlich über 600.000 Muslim/innen. In den 
letzten zwei Jahren kamen durch der Fluchtbewegungen über 100.000 Menschen aus 
hauptsächlich islamischen Ländern wie Afghanistan, Syrien und dem Irak nach Österreich 
(Faßmann, 2017: 1). Die Zahl der MuslimInnen in Österreich ist relativ groß und sie ist beim 
Zunehmen. Deswegen könnte ein allgemeines Kopftuchverbot, wie es in Österreich angedacht 
und öffentlich diskutiert wird  zukünftig  zu enorm großen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen und Radikalisierungen führen.  Die VertreterInnen der MuslimInnen 
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wie etwa die Medienreferentin der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich Frau Carla 
Amina Baghajati betonen die Bedeutung der Freiwilligkeit in der religiösen Praxis, wie sie  bei 
einem Interview über das Thema Kopftuch auf eine Frage antwortete: Sie sind als Muslimin 
verschleiert. Warum eigentlich? ‘‘Ich würde mich selbst nicht als verschleiert bezeichnen. Mit 
dem Begriff Verschleierung wird oft Geheimnistuerei und mangelnde Offenheit assoziiert. 
Dass also etwas verborgen wird ‘‘ (Perspektiven Integration, 2017: 7).  Österreich sollte 
allererst  gegen die steigende Radikalisierung und den Rechtsextremismus kämpfen, sonst ist 
das Verbot für Kopftuch für MuslimInnen kontraproduktiv. In diesem Zusammenhang sagt der 
islamische Theologe der Universität Innsbruck Zekirija Sejdini in einem Interview aus: 

‘‘Wir sollten uns in der Auseinandersetzung mit Radikalisierung auf die Ursachen 
konzentrieren und nicht auf bestimmte Erscheinungsformen. Frankreich ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass solche Maßnahmen keine positiven Auswirkungen auf die Auseinandersetzung mit 
Radikalisierung haben. Trotz des Burkaverbotes hat sich die Lage in Frankreich in den letzten 
Jahren verschlechtert‘‘ (Perspektiven Integration, 2017: 22). 

Ein allgemeines Kopftuchverbot könnte dazu führen, dass für viele Frauen komplett aus 
dem öffentlichen Raum verbannt und sie zu Hause gefangen werden. Bezüglich wird auch 
gefragt werden. Was genau im Koran zum Thema Kopftuch und/oder Burka tragen für Frauen 
steht.  Bevor diese Frage gestellt werden kann, muss gefragt werden ob ein Kopftuchverbot 
den Grundsätzen eines demokratisch-säkularen Rechtsstaates widerspricht oder nicht. Das 
bedeutet, es sollte die Diskussion nicht um die Frage gehen, was der Koran  über das Tragen 
eines Kopftuchs sagt, sondern um die Frage, ob etwas im Widerspruch zu den 
Menschenrechten steht oder nicht. 

Österreich ist ein Rechtsstaat und alle müssen sich an die Gesetze halten, wenn man 
sich nicht an die Gesetze hält gibt es Institutionen, die dafür sorgen, dass man sich daran hält 
oder die Konsequenzen dafür trägt. In diesem Zusammenhang müssen die zuständigen 
Behörden der Integration Österreichs die muslimische MigrantInnen verstehen, dass die 
Türklnnen keine Besserbehandlung oder eine Sonderbehandlung wollen, sondern lediglich 
eine Gleichbehandlung wie alle Bürger dieses Staates. 

Nach einem Kopftuchverbot könnten die Frauen noch mehr zuhause bleiben und durch 
die diskriminieren werden sie auch in die Opferrolle flüchten. Nachher die Reaktion der 
muslimische MigrantInnen würden eine zusätzliche Isolation und Radikalisierung in der 
gesamten Gesellschaft verursachen. Weiteres würde ein Kopftuchverbot vieler 
Rückendeckungen verschaffen. Wie z.B. als in der Türkei das Kopftuch in den Universitäten 
verboten war, haben die Frauen, die es aus absoluter Gläubigkeit und Spiritualität trugen, 
Auswege gefunden – indem sie beispielsweise Perücken oder Hüte aufgesetzt haben. Damals 
in der 2000er Jahre brach das Kopftuchverbot für Beamtinnen in der Türkei überhaupt nicht, 
sondern führte zu gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Entstehung zu Parallel 
Gesellschaften. Nach dem die AKP die Regierung übernahm und seine Macht verstärkt, dann 
könnte das Kopftuchverbot aufgehoben wurde. 

Ein Staat muss alle seine Bürger und Bürgerinnen gleich behandeln, egal welche 
Herkunft, welches Religionsbekenntnis, welche Rasse, welches Geschlecht, welche Hautfarbe 
oder welche sexuelle Neigung sie haben. Je mehr der Staat für seine Bürger und Bürgerinnen 
gleich behandelt, desto weniger werden die einseitige Medien Berichterstattung über die 
türkischen MuslimInnen.   
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5. Die Wahrnehmung der Türkei in der Österreichischen Medien  

Die Türkei wird in den österreichischen Medien viel mehr durch den Äußerungen des 
türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Angriffe der terroristischen Organisation 
PKK, die EU- Beitrittsverhandlungen und mit den Konflikten des Nahen und Mittel östlichen 
Staaten zusammen behandelt. Diese sind fast immer negativ nämlich beleidigend, kriminell, 
sozioökonomisch nicht Entwickelndes Land (bzw. armselig) und die Lage der innere Sicherheit 
ein gefährliches Land dargestellt. Der Präsident Erdogan wird fast immer in den 
österreichischen Medien als Diktator, Sultan und allein Regierender Mann genannt. Die 
österreichischen Medien stellen den Präsidenten Erdogan so dar, dass er die türkische Medien, 
die Wirtschaft, die Justiz und die Bürokratie unterdrückt. Die Türkei hat am 16. April 2017 ein 
Referendum mit dem ein Präsidialsystem eingeführt werden soll, gehabt. Bei dem Referendum 
waren auch 2,8 Millionen Auslandstürken wahlberechtigt. Wie z.B. dadurch wurde Erdogan 
von der Zeitung Salzburger Nachrichten am 28.03.2017 mit einer Schlagzeile „Wird Recep 
Tayyip Erdogan damit zum Diktator?“ präsentiert (Salzburger Nachrichten, 2017). Nach der 
Referendum berichtete die österreichische Kronen Zeitung die Aussagen der österreichischen 
Spitzen Politikerlnnen: des Außenministers Sebastian Kurz "Türkei kann nicht mehr EU- 
Mitglied werden“ (Kronen Zeitung, 2017). Die Kronen Zeitung berichtete die Erklärungen des 
Bundeskanzler Christian Kerns "Erdogan hat den Bruch mit dem europäischen Grundkonsens 
von Demokratie und Rechtsstaat gesucht, fast die Hälfte der Türken ist ihm nicht gefolgt“ 
(Kronen Zeitung, 2017) und das zeigte, dass Bundeskanzler Kern auch gegen Erdogan ist. Und 
letztlich der Parteichef der FPÖ Cristian Strache forderte für sofortigen Abbruch der EU- 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.  

Das heißt, dass die Türkei durch der Äußerungen der österreichischen Politikerlnnen in 
den Medien sehr häufig negativ dargestellt wird. Geografisch gesehen bilden die 
wirtschaftlichen Entwicklungen der Türkei eine Sicherheitszone für Europa (die Türkei hat 
über 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und dafür 25 Milliarden Dollar ausgegeben 
(Siputnik, 2016)), und die gegen seitige wirtschaftliche Investitionen bzw. die Handelsvolumen 
zwischen Österreich und der Türkei werden kaum wenig in den österreichischen Medien 
erwähnt. Deswegen verursacht die negative Darstellung und/oder Wahrnehmung der Türkei in 
den österreichischen Medien zu negative, einseitige und nicht lösungsorientierte 
Berichtserstattung über die muslimische MigrantInnen.   

 
6. Die Ursachen der Grundprobleme von türkischstämmigen MigrantInnen in 

Österreich 

Die türkisch muslimischen MigrantInnen werden in Österreich mit vielen Vorurteilen 
konfrontiert. Einige Beispiele dieser sind: Dass sie die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, 
nicht integrationswillig sind,  hohe Kriminalitäts- und Arbeitslosigkeitsrate aufweisen  viele 
Kinder haben, usw. deswegen werden die türkischen MigrantInnen in den Medien öfter im 
Zusammenhang mit Problemen und negativer Berichterstattung aufgezeigt.  Es gibt  zwischen 
den zwei Gesellschaftsgruppen (ÖsterreicherInnen und TürkInnen) einen 
Anerkennungskonflikt. Die TürkInnen haben eine andere Nation, Kultur, Sprache und 
Tradition usw. Deswegen werden die TürkInnen in der österreichischen Gesellschaft  als fremd 
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angesehen.  Die österreichische Politik positioniert die MigrantInnen immer öfter als zentrales 
Problemthema. 

Die meist gelesenen Zeitungen in Österreich sind die Kronen Zeitung (konservativ), 
Die Presse (liberal Rechts), Der Standard (liberal links) und Der Kurier (wirtschaftsliberal). 
Wenn  diese Zeitungen über die Muslime berichten, verwenden sie diese Schlüsselwörter wie 
Migration, Flüchtlinge, Integration, Assimilation, Minderheiten und Islam. Diese 
Schlüsselwörter werden in den österreichischen Medien unter vier Themen Migration 
(Integration-Assimilation), islamische Radikalisierung, Islamophobie und Islamgesetz 
zusammen zur Öffentlichkeit gebracht (Bekaroğlu, 2014).  Österreichische Politikerlnnen, 
türkische NGOs, Unternehmen und Medien  müssen gemeinsam bemühen diese negative 
Darstellung aufzuweichen und auch auf positiv gestaltete Beispiele des Zusammenlebens und 
des Eg´feektes der Migration zu verweisen. Dafür sollen sie Lösungen und Strategien 
entwickeln. Die Lösungen und Strategien wären natürlich Beispiele für positive Integration, 
die gegenseitige ermutigende Forderung für das Zusammenleben und Vermeidung von der 
rechtextremistisch-hetzerischen Erklärungen (Ayata, 2016: 379-380). 

 
7. Schluss 

In diesem Artikel wurde versucht die Frage zu beantworten: Wie werden 
türkischstämmige MigrantInnen in den österreichischen Printmedien  dargestellt?  Wie wirkt 
sich die Wahrnehmung der Türkei in Österreich bei dieser Darstellung aus?  Als Ergebnis 
wurde erforscht, dass die Wahrnehmung der Türkei (positiv oder negativ) in Österreich die 
Darstellung (positiv oder negativ) der türkischen MigrantInnen in der österreichischen 
Gesellschaft sehr stark beeinflusst.   
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TELEVİZYON REKLAMLARINDA ORYANTALİST SÖYLEM: MNG KARGO VE 
TÜRKCELL REKLAMLARI ÖRNEĞİ 

 

Nural İMİK TANYILDIZI1                    Uğur KAYA2 

 

Öz 

Toplumun ve toplukların gelişmesinde şüphesiz ki iletişimin büyük bir rolü vardır. İlkel toplumlardan, sanayi 
toplumlarına kadar olan süreç içeresinde ve sonrasında kitle iletişim araçlarının yadsınamaz bir payı 
bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarının topluma ulaşma kolaylığı ve kitleleri etki altına alma gücü dikkate 
alındığında reklamın birey ve kitleler üzerinde ki etkisi de net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Reklam sektörü 
gün geçtikçe farklı kaynak ve alanlardan beslenerek günlük yaşantımız içerisinde yer edinmektedir. Batı’nın 
Doğu hakkında ortaya koyduğu Oryantalizm, sanat, bilim, edebiyat, siyaset gibi birçok alanda kendini 
göstermektedir. Bu alanlardan biri olan reklamlarda da oryantalizmin izlerine rastlamak mümkündür. Bu 
araştırmada Türk televizyonlarında sunulan reklamlardaki oryantalist söylem incelenmiştir. Araştırmanın 
amacını gerçekleştirmek için iki televizyon reklamı seçilmiştir. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler ile seçilen reklamlarda, Batılı ve Doğulu kimliklerin temsil edilme biçimleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, İdeoloji, Oryantalizm, Kitle İletişim Araçları, Göstergebilim  

THE ORIENTALIST DISCOURSE IN TELEVISION ADVERTISEMENTS: MNG 
CARGO AND TURKCELL ADVERTISEMENTS 

Abstract 

There is no doubt that communication has a major role in the development of society and communities. From 
primitive societies to industrial societies, there is an undeniable share of mass media during and after. When the 
mass media’s ease of access and mass influences are taken into account, the individual and the mass of the 
advertiser are clearly confronted. The advertising sector is constantly being fed from diverse sources and fields, 
and our daily lives are being searched on the spot. Orientalism, which the West reveals about the East, showed 
itself in many areas that the arts, sciences, literature, politics, etc.. Some of these areas also have signs of 
orientalism in advertisements. In this research, orientalist rhetoric in advertisements presented on Turkish 
television is investigated. Two television commercials were selected to realize the purpose of the study. The 
semiological analysis method was used for this study. This study have been tried to identify how are represented 
Western and Eastern identities in selected advertisements using the obtained data. 

Keywords: Advertising, Ideology, Orientalism, Mass Media, Semiotics 

GİRİŞ 

Tüketim toplumu kavramı iki farklı yaklaşım ile betimlenmektedir. Bu yaklaşımların ilkinde 
tüketim toplumu, refah toplumu olarak görülmektedir. Bu toplumlarda hızlı bir ekonomik 
gelişme sağlandığı ve insanların her türlü gereksinimlerinin karşılandığı düşünülmektedir. 
Daha fazla tüketim beraberinde daha fazla üretimi ve dolayısı ile refahı getirmektedir 
(Hasekioğlu, 2008: 6). Diğer yaklaşım ise tüketimin ekonomik gelişme açısından “olumlu” 
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olarak ele alındığı bakış açısını eleştirmektedir. Baudrillard’a göre ekonomik büyüme 
demokrasi değildir, bolluk ayrımcılığın işlevidir. Baudrillard üretim düzeninin içine, bir 
göstergeler güdümlemesi düzeni olan tüketim düzeninin karıştığını söylemektedir ve bu 
tüketim düzeni Baudrillard’a göre göstergelerle beslenmekte ve göstergelere sığınarak 
yaşamaktadır. Bolluk içindeki insanlar eski zamanlardaki gibi insanlar tarafından değil, 
göstergeler tarafından kuşatılmışlardır. İhtiyaçlar, ideolojik bir güçle mutluluğa 
dayandırılmaktadır ve bu mutluluğa duyulan doğal bir eğilim gibi gösterilmektedir. Ona göre 
insanların tüketim yoluyla karşılanması gereken ihtiyaçları olduğu düşüncesi bir mittir 
(Baudrillard, 2004: 51-54). Tüketim toplumunda insan ihtiyaçları tam olarak karşılanmadığı 
gibi üretim ve tüketim süreci bir sömürü öğesi olarak kullanılıp bunun devamlılığı üzerinden 
bir getiri sağlanmaktadır. Tüketim sürecinin daha etkili bir şekilde sağlanmasında şüphesiz ki 
reklamların çok büyük bir etkisi vardır. Reklamlar tüketime sunulan ürünü ihtiyacı varmış 
algısı yaratarak yansıtmakta ve var olan ürünün kullanımı ile toplum içerisinde saygınlık, 
toplum içerisinde statü ve toplumsal farklılık sağlayacağı mesajı ile bireyi tüketime 
yönlendirmektedir.  

Reklamların ne ifade ettiğini anlamanın en doğru yolu onların nasıl ifade ettiklerini ve ne 
şekilde işlediklerini çözümlemekten geçmektedir. Bir reklamın sadece kendi arkasındaki bir 
mesajın saydam bir taşıyıcısı olduğuna inanmak aldatıcı reklamcılık mitolojisinin bir 
parçasıdır (Williamson, 2001: 15). İdeolojik açıdan bakıldığında reklam sadece toplum 
değerlerini yansıtmamakta, aynı zamanda bu değerlerin yaratılmasına yardımcı olmaktadır 
(John, 2015: 89). Reklam ve ideoloji ile ilgili litaratüre bakıldığında konuyla ilgili yurt içi ve 
yurt dışında bazı çalışmalara ulaşılmıştır (Twitchell, 1996; Slayden, 1999; Cook, 2001;   
Williamson,2001; Dağtaş, 2003; Hasekioğlu, 2008; Batı, 2005; Mooney, 2011;  John, 2015). 
Bu çalışmada ise reklamların salt tüketim ilişkisi bağlamında değil, ideolojik bir üretim 
ilişkisi bağlamında Batı ile Doğu arasındaki kimliğe dayalı farklılıkları nasıl sunduğu 
‘Ötekilik’ ekseninde değerlendirmeye çalışılmıştır. Reklam içeriklerindeki temsillerde Batılı 
ve Doğulu arasındaki kimlik ayrımlarının nasıl bir kurgusal mantıkla dizayn edildiği ve 
kullanılan göstergelerin ardında nasıl bir anlamsal dizgenin gizlendiği ortaya konulmak 
istenmiştir. Bu doğrultuda doğulu ve batılı arasında kurulan ilişkilerin, Biz ve Öteki ayrımını 
tasarlama biçimlerine de yanıt aranmıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların yeterli düzeyde 
olmaması araştırmayı önemli kılmaktadır.  

1.İDEOLOJİK BİR ÜRETİM ARACI OLARAK REKLAM 

İdeoloji, toplumsal süreçleri ve bu süreçlere katılım sağlayan bireyleri kuşatması ve onların 
içinde bulundukları toplumsal birimlerle kurdukları organik varlık ilişkisinin tüm maddi 
pratiklerine sirayet etmesi bakımından, tarih boyunca iletişim kuramcılarının temel tartışma 
alanlarından biri olmuştur. İlk olarak De Tracy’nin ifade ettiği “düşünce bilimi”(Çelik, 2005:  
13) nosyonunu saltık bir düzlemde karşılamayan ideoloji, özellikle eleştirel kuramların başlıca 
odak noktalarından biri olmuştur (Üşür, 2008: 9). Marks’ın bilince indirgeyerek “yanlış 
bilinç” (Marks ve Engels, 2004: 14) olarak tanımladığı ideoloji, Gramsci ve Althusser’le 
birlikte, bilincin sınırlarını aşarak maddi pratikler içinde aranmaya ve ifade edilmeye 
başlanmıştır. İdeolojiyi bilince içkin bir kavram olarak değil, aksine bilince aşkın bir kavram 
olarak niteleyen Althusser, “ideoloji maddidir” (2006: 43) diyecek kadar ileri giderek, öncülü 
olan Marksist paradigmaya muhalif bir duruş sergilemiştir. Marks’ın toplumu açıklamak için 
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ortaya koyduğu eserlerinden doğan paradigmayı benimsemesine rağmen onu birkaç adım ileri 
götüren Althusser’in ideolojiye getirdiği yeni bakış açısı, özellikle 20. yüzyıl iletişim 
çalışmaları açısından bir dönüm noktası olmuştur. 

Marks’ın eserlerinde değindiği sivil toplum nosyonunu geliştiren Gramsci ideolojiyi, toplum 
içindeki çarpık ilişkilere rağmen, bütünlük sağlayan ve çıkarlar çatışmasını engelleyen bir 
harç olarak tanımlamıştır. Gramsci’nin hegemonya olarak adlandırdığı ideolojik tanımı, bu 
toplumsal harcın işlevini açıklamaya yönelik kuramsal bir anahtar niteliği 
taşımaktadır(Carnoy, 2001: 256). Marks’ın görüşlerinden beslenmesine rağmen ona karşı fikir 
geliştiren Gramsci, sivil toplumun devlet üzerindeki önceliğini ortaya koymaktadır 
(Bobbio,1978’ten akt. Carnoy, 2001: 257). Devletin baskı ve zora başvurmadan, iktidarını 
nasıl sağladığını hegemonya kavramı ile açıklayan Gramsci, alt sınıfın bu hegemonyayı rıza 
yoluyla kabullenmesini sağlayacak ideolojik faaliyetler üzerinde durmuştur. Sivil toplumu 
çevreleyen devlet iktidarını somutlaştıran ve ekonomik ilişkiler tabanında bir rıza yaratan aile, 
kilise, okul gibi kavramlara yönelmiştir (Eagleton, 1991: 165). Althusser’in devlet ve devletin 
ideolojik aygıtları kuramına öncülük eden bu görüş, ideolojinin sivil toplum ve devlet 
arasındaki çimento işlevi gören bütünleştirici işlevine atıfta bulunmaktadır. Bu noktada 
reklamlarda hegemonyanın çağdaş aracılarından biridir. Reklamlar kamu söyleminin ideolojik 
olarak dönüşümünde anahtar rol oynamaktadır. Reklamlarda ideolojik aygıtlar gibi etki 
etmektedir (Chaudhuri, 2001:  373). 

Reklam; bir mala ya da hizmete talebi başlatmak, devam ettirmek ve en üst seviyede ayakta 
tutmaktır.  Sadece talebi başlatmak değil,  bunun yanında talebi en üst seviyede pazar 
içerisinde tutmakta reklamın en önemli etmenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır 
(Erkan,1998: 12). Farklı tekniklerdeki iletişim araçları içinde işlev görmesi olgusuna ve farklı 
içeriğine karşın, reklamcılığın anlamlılığını gösteren şey, onun her yerde hazır olma niteliği 
ve tanınabilir bir “biçim” olarak direngenliğidir. Reklamların şeyleri bize satmak gibi bir 
işlevi vardır. Fakat birçok yönden, geleneksel olarak sanatın ve dinin yerine getirdiği 
işlevlerin yerine geçen “anlam yapıları yaratma” gibi başka bir işlevi de bulunmaktadır 
(Williamson,2001: 12). Baudrillard’ın belirttiği gibi, artık ihtiyaçlar medya tarafından 
belirlenmekte, neyin ihtiyaç olduğunu düşünecek zamanı bulamayan tüketici, önüne sunulan 
alternatiflere ‘evet-hayır’ cevabından birisini verebilecek kadar bir zamanı ancak bularak, 
şuurlu olmaktan çok, gayri iradî ve şuursuz bir şekilde cevaplar üretmektedir. Baudrillard, 
tüketim toplumunun meydana gelişinin altında yatan sebepleri ortaya koyarken, şunları 
söylemektedir. “Tarihte aynı olayların iki defa vuku bulduğu olur. Birincisinde bu olaylar 
gerçek bir tarihî değere sahipken, ikincisi birincisinin karikatürüdür ve grotesk (garip, acayip, 
fıtrî olmayan) bir serüvendir; efsane olmuş bir atıftan beslenir” (Baudrillard, 2004: 25). 

Reklamlar aynı zamanda kültürü de yaratmaktadır. Özellikle eğitim seviyesine bağlı olarak 
reklamlardan etkilenme oranının da değiştiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle reklam 
sadece bir ürünü satmakla kalmaz aynı zamanda bir yaşam tarzı da satmaktadır. Reklamlar, 
toplum değerlerini yaratmakta ve değiştirmektedir (Twitchell, 1996: 4). Toplumsal kimliğin 
ve kültürel değerlerin kodlanması ideolojinin bir ifadesidir. Reklamlar aracılığıyla, ideolojiler 
belirli kelimeler ve resimler kullanarak belli bir süre boyunca iletilir ve zaman içerisinde 
tüketiciyi bu ideolojiyi kabul etmeye ikna etmektedir ( Mooney, 2011: 20). Bir  mala ihtiyaç 
yaratabilen, marka imajını yerleştiren ve malın pazarlamasında önemli rol oynayan reklamlar, 
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daha farklı bir anlatımla ürün ve hizmeti  kişilere tanıtan, etki altında bırakan fikir ve olguları 
yerleştirmeyi amaçlayan bir sistemdir. 

2. ORYANTALİZM VE REKLAM 

Edward Said, Oryantalizm adlı eserinde; Batılıların Doğu’yu ele alırken kendi görüşlerinden 
ve varsayımlarından hareket ettiklerini, hayallerini konuşturduklarını ve Batılıların çıkarlarına 
uygun, gerçekçi olmayan bir Doğu manzarası çizdiklerini ifade etmektedir (Köse ve Küçük, 
2015: 108).  1978’de yayınladığı eserde Said, akademik bir disiplinin adı olan oryantalizmi, 
siyasi ve ideolojik bir içeriğe sahip kendine özgül güçleri olan bir kavrama dönüştürmüştür. 
Said oryantalizmi bir söylem analiziyle ele almakta ve farklı metodolojik tercihler 
kullanmaktadır. Said özellikle Giambattista Vico, Friedrich Nietzsche, Antonio Gramsci, 
Raymond Williams, Michel Foucault ve Jacques Derrida gibi isimleri sentezleyerek, Batı’nın 
Doğu üzerinde askeri, ideolojik, siyasi, sosyolojik, imgesel ve bilimsel hâkimiyet kurma 
çalışmalarını Marksist ideolojik gelenekten hareket ederek iktidar, hegemonya, söylem, metin 
gibi kavramlarla etkileşime sokmaktadır (Eren, 2013: VIII). Bu alanlardan biri de iletişimdir. 
İletişim yalnızca dilbilimsel işaretlerden meydana gelmez. Reklamlarda bunun yanında 
konuşmacıların aksanı,  fotoğraflar, görüntüler ve metin seviyesinde formüle edilmiş mesajlar 
vardır  (Blommaert, 2003; Cook, 2001; Limerick, 2012, s. 316). 

Batının Doğu algısı, sadece başka bir medeniyet hakkında oluşturduğu gerçek ya da hayali 
imgeler bütününü ifade etmemektedir. Bu algı aynı zamanda Batı’nın nasıl bir “ben” 
tasavvuruna ve ben bilincine sahip olduğunu da ortaya koymaktadır(Kalın, 2007: 17). Batı’nın 
Doğu hakkındaki muhayyilesi olarak tanımlanabilecek olan Oryantalizm, sanattan bilime, 
edebiyattan siyasete kadar Batılı zihin dünyasının her noktasında zaman zaman kendini 
göstermektedir. (Köse ve Küçük, 2015: 108).  Oryantalizmin izlerini bazen medyada da 
görmek mümkündür. Bütün medya materyalleri bize bir şeyler söylemektedir. Tüm medya 
metinlerinde, belli bir düzeyde alıcıya bir şeyler anlatılmaya çalışıldığına dair açık bir çabanın 
ifadesi vardır. Bir medya materyali olarak reklamlar, farklı tekniklerle, farklı iletişim araçları 
üzerinde, farklı içeriklerle işlev görmektedir. Reklamlar tüm bileşenleri ile tanımlanabilir bir 
‘biçimdir.’ Reklamın temel işlevi tüketiciye bir şey satmaktır. Reklamlar, ürünleri tüketiciler 
için bir şey ifade eder hale getirmek amacıyla yeni anlam yapıları oluşturmaktadır. Bu 
noktada reklam bütünüyle bir anlam yaratma sürecidir (Batı, 2005: 188). Bu anlamlar görsel 
ve sözel mesajlardan yararlanılarak oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Problematiği 

Bu çalışmanın temel problemi, reklam içeriklerindeki temsillerde Batılı ve Doğulu arasındaki 
kimlik ayrımlarının nasıl bir kurgusal mantıkla dizayn edildiği ve kullanılan göstergelerin 
ardında nasıl bir anlamsal dizgenin gizlendiği konularından oluşmaktadır. Bu temel problem 
çerçevesinde, doğulu ve batılı arasında kurulan ilişkilerin, Biz ve Öteki ayrımını tasarlama 
biçimlerine de yanıt aranmıştır.  

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
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Bu araştırmada, Türkiye’de yayınlanan reklamların, Batılı ve Doğulu kimlikleri temsil etme 
biçimleri ile bu temsillerde yer alan göstergelerin ‘Biz’ ve ‘Öteki’ kimliklerini nasıl tesis 
ettiğinin açığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. Araştırma reklamları salt tüketim ilişkisi 
bağlamında değil, ideolojik bir üretim ilişkisi bağlamında ele alması ve Batı ile Doğu 
arasındaki kimliğe dayalı farklılıkları ‘Ötekilik’ ekseninde değerlendirerek reklam 
içeriklerinde okumaya çalışması bakımından önem arz etmektedir.  

3.3. Araştırmanın Hipotezi 

Araştırmanın temel hipotezi MNG Kargo ‘Mardin Kapısından Atlayamadım’ ve Turkcell 
‘Dümdük’ reklamlarında Batı/Batılı ve Doğu/Doğulu objelerinin dizayn edildiği ve bu 
reklamlarda, Batı ve Doğu arasındaki ayrımlar ve kimlik farklılıklarının ideolojik 
göstergelerle gerçekliğe dönüştürülmek istendiğidir.  

 
3.4. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları  

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’de yayınlanan ve Doğu ile Batı arasındaki ilişkiyi konu 
edinen televizyon reklamları oluşturmaktadır. Araştırma evreni Türkiye’de faaliyet gösteren 
ve yerli sermayeli şirketler ile sınırlandırılmıştır. Çünkü Batı ya da Doğu sermayeli 
kurumlarda net bir biçimde görülen rutin ötekilik pratiklerinin ötesinde, kısmen Batılı, kısmen 
ise Doğulu nitelikleri taşıyan Türkiye dinamiklerinin nasıl işlediğini tespit etmek önemlidir. 

Araştırmanın örneklemini ise, rastlantısal olmayan örnekleme türlerinden biri olan amaçlı 
örnekleme yöntemi ile seçilen, MNG Kargo ‘Mardin Kapısından Atlayamadım’ ve Turkcell 
‘Dümdük’ reklamları oluşturmaktadır. Örneklem birimleri seçilirken, markaların kurumsal 
büyüklükleri, nitelikleri ve reklam filmlerinin sözü edilen ideolojik kimlik ilişkisi düzeyini 
karşılama kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Görünüşte oldukça normal ve kurumsal 
gibi duran örneklem birimleri, arka planda ötekilikle ilintili kodlar sunmaktadır.  

3.5. Veri Toplama Tekniği  

Araştırmanın örneklem birimleri üzerindeki çözümleme bölümüne ilişkin veriler, reklamların 
izlenmesinden elde edilen verilerin kodlanması yoluyla toplanmıştır. Araştırmacı reklamları 
detaylı bir şekilde inceleyerek, araştırma kapsamındaki perspektife takılan önemli göstergeleri 
not etmiştir.  

3.6. Araştırmanın Yöntemi 

Göstergebilim doğal diller, görüntüler, trafik işaretleri, bir müzik yapıtı, bir tiyatro gösterisi, 
reklam afişleri, paralar vs. iletişim için kullanılabilecek her şeyi incelemektedir (Rifat, 2009). 
).“Göstergebilim işaretler bilimidir, herhangi bir aracın işaret sistemi olarak  incelenmesidir. 
Göstergebilim anlamın ne olduğuna değil, öncelikle anlamın nasıl yaratıldığına bakar” 
(Erdoğan, 2005: 117). İnsanların kullandıkları doğal diller, çeşitli jestler, sağır-dilsiz alfabesi, 
trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık 
düzenlemeleri, edebiyat, resim, müzik vb. çeşitli birimlerden oluşan birer dizgedir. Değişik 
gereçlerin kullanılmasıyla gerçekleşme aşamasına gelen bu dizgeler belli kurallarla işlemekte 
ve anlamlı bütünler oluşturmaktadır. Bu anlamlı bütünlerin birimleri de genel olarak gösterge 
olarak ifade edilmektedir (Rifat, 2009: 12).   
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Bu çalışmada Roland Barthes’e göre göstergebilimsel çözümleme yapılmıştır. Barthes 
göstergebilimi dilbilimin bir alt bölümü olarak görmektedir. Bunun nedeni olarak da Barthes, 
moda, mutfak, yazın gibi gösterge dizgelerinin yalnızca dil ile gerçeklik ve anlam kazandığını 
ortaya koymaktadır. Barthes'ın göstergebilimi onu takip edenler için ele alınıp izlenebilecek 
bir sistem değildir. Barthes’in göstergebilimindeki en değişmez olgu ise dili her yerde 
görmesidir. Barthes kendi göstergebilimini dilbilimin ‘çözünmesi’ veya bilimsel bir dilbilimin 
saf olmaması nedeniyle göz ardı edilmiş anlamlamanın bütün yönleri ile ele alınması olarak 
tanımlamaktadır. Bu “dilin saf olmayan yönlerini, dilbilim artıklarını, herhangi bir mesajın 
bozulmuş biçimini derleyen bir çalışma: yani, etkin dili oluşturan arzular, korkular, ifadeler, 
melodiler vb.” ifade etmektedir(Barthes’ten akt. Ünal, 2016:394). Barthes’e göre 
göstergebiliminde dil baştan çıkarandır ve her yerdedir. Dil, gücünü yazın üzerinden etkili bir 
biçimde kurmasına borçludur. Barthes, göstergebilimin konusunu sınırları ne olursa olsun her 
türlü göstergeler dizgesi olarak belirlemektedir. Görüntülerin, jestlerin, mimiklerin, 
müziklerin, törenlerde ve protokollerde görülen durumların bir dil oluşmasa dahi bunların 
karmaşalarının bir araya gelerek anlamlı dizgeler oluşturduğunu savunmaktadır (Barthes’ten 
akt. Bircan, 2015:19). 

Barthes’e göre görsel ögelerin ilişkilenmesi ile düz ve yan anlam oluşmaktadır. Bu oluşum 
için iki düzlemden yararlanılır. Birinci düzlem dizisel (düzanlam) boyutudur. Bu düzlemde 
nesneler seçilmektedir. Diğer düzlem olan dizimsel (yananlam) ise, seçilen ögeleri 
anlamlandırarak bir bütün oluşturmak için kullanılır. Barthes çözümleme yaparken dört temel 
ilkeye bağlı kalmaktadır. Biçimselleştirme, yayıncılık, çoğulluk ve işlemsellik ilkeleri sırayla 
yapıtı anlamlandırmak için kullanılımaktadır. Birinci evrede yapıtın biçimini araştırmak, 
ikinci evrede metnin anlamını ve çağrışımını esas almak, üçüncü evrede metnin 
çağrıştırabileceği tüm olası anlamları değerlendirmek ve son evrede ise metnin üç aşamada 
çözümlenmesini öngörerek değerlendirme yapılmaktadır. Bu ilkeler ve evreler metnin her 
anlamıyla okunmasını sağlamaktadır (Gökalptan akt. Karaman, 2017:31). 

Araştırma kapsamında toplanan veriler göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Göstergebilim, gösteren ile gösterilen değerleri arasındaki bağıntıdan yola çıkarak sonuca 
ulaşmaktadır. Gösterenler düzlemi anlatımı, gösterilenler düzlemi ise anlamsal içeriği tarif 
etmektedir (Barthes, 1993: 41). Barthes’in belirttiği bu açıklama çerçevesin de çözümlemenin 
ilk aşamasında “dizimsel çözümleme” yapılmıştır. Reklamlar gelişen olay örgüsü 
çerçevesinde belirli kesitlere ayrılmış ve bu kesitler arasında anlamsal ilişkiler kurulmuştur. 
Çözümlemenin ikinci aşamasında ise “dizisel çözümleme” yapılmıştır. Reklamlardaki temel 
karşıtlıklar tespit edilerek, bu karşıtlıklar üzerinden kurulan anlam açığa çıkarılmıştır. 

4. REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMELERİ VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde, örneklem birimini oluşturan reklamlardaki Batı/Batılı ve 
Doğu/Doğulu temsilleri incelenmekte ve kimlikler arasındaki bağlantıyı kuran gösterge 
kodlarına odaklanılmaktadır. Göstergelerin ardındaki ideolojik anlamlar, kesitler içerisinde 
açığa çıkarılarak reklamların temel işlevleri açığa çıkarılmaktadır. 

4.1. MNG Kargo ‘Mardin Kapısından Atlayamadım’ Reklam Çözümlemesi  
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MNG kargonun bir seri olarak çektiği reklamların önemli ayaklarından birini oluşturan 51 
saniyelik reklam filminde, bir ünlü olarak konumlandırılan Mehmet Günsur ile bir grup 
doğulu çocuk arasında geçen diyaloglar konu edilmektedir. Müzik olgusu üzerinden ‘duygu’ 
ile özdeşleştirilen kargolama süreci, izleyici zihinlerinde etkin bir konum elde etmeye yönelik 
göstergelerle kodlanmıştır.  

Kargo, modern Batı’da ortaya çıkan bir olgu olarak, Batı ile Doğu arasındaki medeniyet 
farklılıklarını vurgulamak için elverişli bir ilişki sunmaktadır. Çünkü Kargo, Modern Batının, 
Doğuya medeniyet götürme ve onu ehlileştirme pratiklerine aracılık ederek, Batının Doğu 
karşısındaki üstünlüğünü pekiştiren bir unsurdur. Nitekim bu reklam filmindeki olay örgüsü 
ve kahramanlar arası ilişkiler, Batılının üstün bir kimlik yapısı olarak Doğuluya medeniyet 
götürme fikri üzerine kuruludur. İki taraf arasındaki mücadelede Batılı, üstün olmanın yanı 
sıra, cömert olan taraftır.  

Tablo 1: MNG Kargo Reklam Filmi Gösterge, Gösteren, Gösterilen İlişkisi 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

 

Kişi 

Oyuncu Batılı, Cömert (Veren El), 
Bolluk, Bilen 

Doğulu Çocuklar Doğulu, Medeni 
Olmayan, Yoksul, 
Edilgen (Alan El), 

Mahrumiyet, Bilmeyen 
Masumiyet 

 

Dış Görünüş 

Siyah Deri Mont, Tişört, 
Blue Jeans Pantolon, Yapılı 

saçlar 

Bakımlı, Dikkat Çeken 

Kazak, Kısa kesim saç, 
Dağınık giyim 

Bakımsızlık, Masumiyet, 
Saflık, Yoksulluk 

 

Nesne 

Fotoğraf Makinesi, 
Profesyonel Enstrümanlar 

Medeniyet 

Paslanmış Teneke ve Metal 
araçlar 

Yokluk, Çaresizlik 

 

4.1.1. Dizimsel Çözümleme 

Reklamdaki olay örgüsünün kesitlere ayrıldığı bu bölümde, reklam anlatısı üç ana kesit 
altında çözümlenmiştir. Giriş, Batılının Medeni Cömertliği ve Sonuç kesitleri, reklamdaki 
kimlik ayrımlarının öyküsel kodlarını içermektedir.   

Kesit 1: Giriş 
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Reklam filmi, Mehmet Günsur’un Taş Mardin evleri arasındaki gezintisine odaklanan 
görüntülerle başlamaktadır. Mehmet Günsur, Blue Jean kıyafeti, saç kesimi ve omzunda 
taşıdığı dijital fotoğraf makinesi ile tam bir Batılı profilindedir. Fotoğraf makinesi bu kesitte 
özel olarak, Batılının modern yüzünü ve elindeki medeniyet araçlarını temsil etmektedir. 
Doğu ezgilerinden biri olan ‘Mardin Kapısından Atlayamadım’ türküsünü duyan Günsur, kısa 
bir arayışın sonucunda bir grup çocuğun, paslanmış tenekeler ve gündelik ev gereçlerini 
kullanarak kurduğu orkestraya ulaşmaktadır. Çocukların kıyafetleri ve saç kesimleri, modern 
Batılı birey Günsur’a göre oldukça farklı ve gayri medeni görünmektedir. Ayrıca çocukların 
müzik yaparken kullandıkları ‘tenekeler’ ise doğunun ‘yokluğunu’, ‘çaresizliğini’ ve 
‘teknolojiden uzaklığını’ simgelemektedir. Teknolojinin modern ve medeni dünyanın temel 
kurucuları arasında yer aldığı düşünüldüğünde, bu araçlardan yoksunluk, medeniyetten 
yoksunluğun eşdeğer halidir.  

Görsel 1: MNG Reklam Filminden Bir Kesit 

 

Reklamda kullanılan çocuk imgesini, reklam taktiklerinin bir sonucu olarak çocuk 
duygusallığı, masumluğu bağlamında düşünmek mümkündür. Ancak çocuk aynı zamanda, 
çaresizliğin, savunmasızlığın ve güçsüzlüğün de sembolik göstergeleri arasındadır. Bu 
nedenle Doğulu kimliğinin çocukla özdeşleştirilmesi, üstenci bakış açısını benimseyen Batılı 
karşısındaki savunmasızlığı ve çaresizliğini ön plana çıkaran gizli bir ayrıntıdır.  

Mehmet Günsur çocuklarla karşılaştığı anda ‘teneke’ orkestrası susmaktadır. Çocuklardan biri 
“Bu Türkü nerenin?’ diye sorar. ‘Güleryüzlü’ ve ‘Sevecen’ Batılı, “Mardin Kapı diyor, demek 
ki… Diyarbakır Türküsü” diyerek, öncesinde sanki bilemeyecek gibi yaparak sonrasında 
doğru yanıtı vermektedir. Bir başka çocuk ‘Nasıl bildin ya?’ nidasıyla şaşkınlığını dile 
getirmektedir. Batılı Günsur ise soruyu bilmenin verdiği gururla gülümsemektedir. Çünkü 
Doğulu, Batı hakkında bir bilgiye sahip olamaz iken, muktedir Batılı, Doğuya özgü kültürel 
bilgilere vakıftır. Batılı bilendir, öğretendir, veren eldir. Batılı sonrasında çocuklara ‘Siz de 
çok güzel müzik yapıyorsunuz’ diyerek ‘mütevazı’ kimliğini devreye sokar. Çocuklardan biri 
ise yokluğun acımasızlığını vurgulayan bir ses tonuyla ‘ Bir de teçhiz olsa var ya…’  ifadesini 
adeta boğazında düğümler. Giriş kesiti tam olarak bu ifadeyle keskin bir biçimde sonlanırken 
ve asıl mesajın verildiği kesite geçilmektedir. 
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Giriş kesitinde, Modern Batılı ile gelişmemiş Doğulu arasındaki farkı belirginleştiren bir diğer 
ayrıntı ise, dilsel göstergelerde saklıdır. Batılı olan güzel ve estetik bir Türkçe ile konuşurken, 
Doğulu ise daha kısa kelimelerle ve aksak bir Türkçe ile konuşmaktadır. Dilin bir mücadele 
aracı olduğu modern çağda, karakterlerin dilsel farklılıklarını yansıtan değerler, bir kimliğin 
diğeri üzerinde üstünlük kurma gayretinin sonucudur. Bahsi geçen üstünlük, reklamdaki dilsel 
temsiller aracılığıyla güçlü biçimde sağlanmaktadır.  

Kesit 2: Batılının ‘Medeni’ Cömertliği 

Doğulu çocuğun giriş kesitindeki sorusunun ardından keskin bir biçimde görüntü değişir ve 
MNG kargonun kargolama bandı ekranda akmaya başlar. Bu esnada reklam dış sesi “Biz 
sadece kargolarınızı değil duygularınızı da taşıyoruz” sloganını keskin bir ses tonuyla 
izleyiciye duyurur. Bu slogan, reklamın etki boyutunu arttırmak için başvurulan iletişim 
taktiklerinden biridir. Bu nedenle bu aşamada reklam göstergeleri kurumsal boyuta taşınmış 
ve tüketim olgusu odağa alınmıştır. Ancak devam eden sahnelerde, reklamın ideolojik seyrine 
döndüğü net bir şekilde görülmektedir. Çünkü ‘Cömert’ Batılı Günsur, telefonla müzik 
aletlerini sipariş etmiş ve MNG kargo, siparişleri çocuklara kısa sürede ulaştırmıştır.  

Görsel 2: MNG Reklam Filminden Bir Kesit 

 

Kargo paketlerinden modern müzik enstrümanları çıkar. Doğulu ve yoksun çocuklar büyük 
bir sevinç yaşarlar. Şaşırmışlardır. Çünkü ‘Cömert’ batılı onların çağdışı ‘tenekelerinin’ 
yerine, medeniyeti getirmiştir. Artık çocuklar daha medeni bir halde müzik yapabilecektir. 
Medeniyete kavuşan çocuklar türkülerini söylemeye devam ederler, ancak kıyafetlerinde ve 
içinde bulundukları yokluk ortamında bir değişiklik yoktur. Çünkü Batılı onlara her ne kadar 
cömertçe medeniyet sunsa da onları tam anlamıyla ehlileştirmenin mümkün olmadığı fikri 
vurgulanmaktadır. Burada kurum hizmetinin, Batılının, yoksun ve çağ dışı Doğuluya 
medeniyet götürme öyküsü üzerinden sunulduğunu söylemek mümkündür.  

Kesit 3: Sonuç 

Reklamın sonuç bölümü, Batılı ve Doğulu arasındaki medeniyet karşılaştırmasını net bir 
şekilde göze çarpmaktadır. Sonuç bölümünde ekran alt ve üst bölümler olarak ikiye ayrılır. 
‘Üst’ bölümde Mehmet Günsur elinde gitarı ve Batılı duruşu ile çocukların türküsüne eşlik 
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etmektedir. Alt bölümde ise medeniyete kavuşan çocuklar, daha fazla neşe ve istekle türküyü 
icra etmektedir. Ekranda yansıtıldığı gibi, Batılı her zaman üst konumdadır. Doğulu ise ancak 
Batılının üstünlüğünü kabul ettiği ve bu durumu bir ‘mutluluğa’ dönüştürdüğü sürece kimlik 
kazanabilmektedir. Aksi durumlarda, Doğulunun olumsal bir kimlik elde etmesi oldukça 
zordur ve kimliği kazanmak tehlikeli bir mücadeleye bağlıdır. 

Görsel 3: MNG Reklam Filminden Bir Kesit 

 

Sonuç kesitindeki belki de en önemli detay, Batı ve Doğuyu simgeleyen uzamsal 
göstergelerdir. Batılı Mehmet Günsur’un ardında, Medeniyeti sembolize eden İstanbul ve 
boğazdan bir görüntü yer alırken, doğulu çocuklar ise köy evi önünde konumlandırılmıştır. Bu 
görüntü, Batılı ve Doğulunun ayrı dünyalardan olduğunu izleyiciye anlatmak için bilinçli 
olarak reklama yerleştirilmiştir. Çünkü Batılı Günsur, müziğe çocukların yanında değil, kendi 
ait olduğu yerde eşlik etmektedir. Nitekim o, Batıya aittir, yaptıklarını da bir Batılı olarak 
yapmaktadır.  

4.1.2. Dizisel Çözümleme 

Göstergebilimin temel argümanları arasında, gerçeği kodlayan anlamların, karşıtlıkların 
birbiriyle ilişkilendirilmesi yoluyla hasıl olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Bu bakımdan 
reklam içeriğindeki karşıtlıkları okuyarak, anlamların birbiriyle kurduğu antagonisttik 
ilişkinin, kimlikleri nasıl kurduğunu açığa çıkarmak mümkündür. 

Tablo 2. MNG Kargo Reklamındaki Temel Karşıtlıklar 

Batılı Doğulu 

Medeni Medeni Olmayan 

Zengin/Muktedir Yoksul/Zayıf 

Cömert/Veren el Edilgen/alan el 

Bolluk Mahrumiyet 
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Bilen Bilmeyen 

Reklam filminin dizimsel çözümlemesinde bir olay örgüsü vasıtasıyla aktarılan göstergeler, 
aslında karşıt anlamlarını da kendisinde barındırmaktadır. Çünkü diyalektik dünyada her 
gösteren, kendi ile birlikte, kendi olmayana dair anlamları da yansıtmaktadır. Bu reklam 
filminin temel karşıtlıkları, Oryantalist söyleme paralel olarak, Batının gücünü, medeniyetini, 
insansı yönünü, cömertliğini, zenginliğini, erdemini ve bilgisini sunarken, aynı zamanda örtük 
bir biçimde Doğunun ve Doğulunun insansı olmayan yönlerini, edilgenliğini, yoksulluğunu, 
mahrumiyetini ve kısmen de olsa cehaletini görmeye zorlamaktadır. Bu bakımdan tarafların 
temsil ettiği kimlikler arasında benzerlikler kurma yoluna değil, ayrımları pekiştirme yoluna 
gidilmiştir. Çünkü benzerlik yoluyla Batı ile Doğunun özdeşleşmesi, istenmeyen bir 
durumdur. Çünkü Doğu, Batının ‘öteki’ görünümü olarak sürekli farklılıklar üzerinden 
açıklanmalı ve bu farklılıklar bir dizi aşağıda olma hali ve edilgenlik örüntüleri ile belirgin 
hale getirilmelidir.  

4.2. Turkcell ‘Dümdük’ Reklam Çözümlemesi  

Turkcell firması, sunduğu internet ve bilişim hizmetlerini, Doğulu-Batılı, Yerli-Yabancı ve 
Biz-Öteki karşılaştırması üzerinden sunduğu bir reklam filmi çekmiştir. Reklamda, bir önceki 
MNG kargo reklamında olduğu gibi çocuklar yine temel aktörlerdir. Mekan seçimleri ve 
aktörler arası ilişkiler benzer düzeydedir. Doğunun ücra köylerinden birine ziyarete gelen 
Batılı (yabancı) bir gezginle köyün çocukları arasında geçen teknolojik serüvenin konu 
edildiği reklamda, hizmetin niteliği farklılaştırma pratikleriyle anlatılmaktadır.  

Tablo 3: Turkcell ‘Dümdük’ Reklam Filmi Gösterge, Gösteren, Gösterilen İlişkisi 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

 

Kişi 

Yabancı Biz, Batılı, Yerli, Medeni, Cömert, 
Zengin, İçerideki Batılı 

Köy Çocukları Öteki, Doğulu, Yabancı, Medeni 
olmayan, Edilgen, Yoksul, Dışardaki 

Batılı 

 

Dış Görünüş 

Uzun Saç, Bakımlı, Fular Bakımlı, Dikkat Çeken 

Kazak, Bakımsız, Kısa Kesim Bakımsızlık, saflık, masumiyet, Argo 
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Saç kelime 

 

Nesne 

Gipies, Fotoğraf Makinesi, 
Laptop, Telefon 

Medeniyet, Teknoloji 

- - 

 

4.2.1. Dizimsel Çözümleme 

Turkcell reklam filminin kesitlere ayrılarak çözümlendiği bu bölümde, Giriş, Batılıların 
Cömertlik Yarışı ve Sonuç kesitleri yer almaktadır. Olay örgüsünün önemli kırılma noktaları 
temel alınarak belirlenen kesitler, hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle anlamlı bir bağıntı 
kurmaktadır. Nitekim reklam anlatısındaki ideolojik kodlar, kesitler arası ilişkilerle açığa 
çıkmaktadır.  

Kesit 1: Giriş 

Turkcell reklam filminin girişi de MNG Kargo reklam filminde olduğu gibi, doğunun 
medeniyet dışı görünümünü tasvir eden, Doğunun yoksun yönüne atıfta bulunacak şekilde 
kurgulanmıştır. Giriş sahnesinden hemen sonra, koyunlarla ilişkisi olduğu görülen ve çobanlık 
yaptığı anlaşılan iki küçük çocuk görünmektedir. Çocuklar okulda olmak yerine çobanlık 
yapmaktadır. Bu durum, hem Doğulu çocuğun mesleki ve sınıfsal statüsüne hem de 
Doğulunun yaygın mesleğine dair kırılgan bir bilinç üretmektedir. Reklamdaki çocuk 
kullanımı, bir önceki reklamda da belirtildiği üzere, görünen anlamının dışında ideolojik bir 
anlam da taşımaktadır. Çocukların kıyafeti, dış görünümü ve dilsel pratiklerinin yine belirli 
bir medeniyet vurgusu etrafında bilinçli olarak kurgulandığını söylemek mümkündür.  

Turkcell reklamı, diğer reklamın aksine diyalog üzerinden biçimlenmektedir. Çocuklar 
arasında hararetli bir konuşma geçmektedir.  

-Dün Corç (George) diye biri geldi köye, çantasını bir açtı ki ‘Çüşşşşşş’ dedim yüzüne. 

-Yüzüne?  

- Heee yüzüne. 

 

Görsel 4: Turkcell Reklam Filminden Bir Kesit 
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Yukarıdaki diyalog, reklam içinde gizlenen birçok kimlik farklılaştırması hakkında ipuçları 
sunmaktadır. İlk olarak köye gelen bir ‘yabancı’dan söz edilir. Buradaki yabancının varlığı, 
köylüleri doğal olarak ‘biz’ ya da ‘yerli’ yapıyor gibi görünse de durum sanıldığı gibi değildir. 
Çünkü köye gelen yabancı ‘öteki’nin de ‘ötekisi’dir. Doğulu içerideki yabancı iken, George 
dışarıdaki yabancıdır. Reklamda vurgulanan ‘biz’ algısı ise, Doğulu olanı değil, içerideki 
Batılıyı kapsamaktadır. Burada, içerideki Batılı ile dışarıdaki Batılı arasında da bir ayrım 
yapıldığı ve içerideki Batılının asıl Batılı olandan farklı bir karakteristik düzlem üzerinde 
tanımlandığı net bir şekilde görülmektedir.  

Diyalogdaki dikkat çekici diğer ayrıntı ise, çocukların dilsel pratikleridir. Çünkü çocuklar, bir 
‘Batılıya’ yakışmayacak argo sözcükler kullanmaktadır. Bunun yanında dilsel ifadeler 
oldukça basit ve anlamsal yoğunluktan uzaktır. Üstelik bu durum karakterlerin çocuk olması 
ile değil, Doğulu olmasıyla ilişkilidir. Ancak yine de Batıdan öğrenilen medeniyet kırıntıları 
sezilmektedir. Çünkü çocuklar, birinin yüzüne karşı ‘çüşşşş’ ifadesinin kullanılmaması 
gerektiğinin bilincindedir. Buna rağmen, Doğululuktan kaynaklanan ehlileştirilememe hali 
nedeniyle bilinçleri işlevsiz kalmaktadır. Reklamdaki egemen yaklaşıma göre Doğulunun, 
argo konuşan, yeni tanışılan biri ile nasıl konuşulması gerektiğini öğrenemeyen biri olarak 
sunulduğunu söylemek mümkündür.  

Kesit 2: Batılıların Cömertlik Yarışı 
Reklam filminin ikinci kesitinde, asıl olay anlatısına yer verilmektedir. Bir başka ifadeyle, 
reklamda verilmek istenen mesaj, bu kesitte konumlandırılmaktadır. Çocuklar arasındaki 
diyalog, reklam anlatısı gereği durumu tasvir edercesine sürmektedir. 

-Valla hayatımda böyle alet edevat görmemişim. GPS, Laptop… sonra çantasından bir şey 
çıkardı, yüzümüze tutup ‘Çiiiiz (Cheese) dedi.  

-Hihhh (Korkuyla karışık şaşırma ifadesi) 

-Kamaraymış zaten. Boşuna hamallık ediyorsun, bunların hepsi bu alette var dedim. (Turkcell 
logolu telefonu çıkarıp gösterir) 

Görsel 5: Turkcell Reklam Filminden Bir Kesit 
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Çocukların arasındaki diyalog, bir önceki kesitte açıklanan dilsel pratikler ve medeniyet dışı 
ifadeler serpiştirilerek devam etmektedir. Diyalogun bu bölümünde de gizil anlamlar taşıyan 
ve göz ardı edilmemesi gereken dilsel göstergeler bulunmaktadır. İlk önemli nokta, sürekli 
vurgulanan ve Doğuyla özdeşleşen bir durum olan ‘görmemişlik’ ve ‘yoksunluk’ halinin bu 
reklamda da yeniden üretilmesidir. Ancak burada önemli olan nokta, Doğulunun, Batı 
medeniyetinin göstergelerinden ve araçlarından haberdar olması, ona ulaşamamasıdır. Çünkü 
medeniyetin araçlarını kullanmak, medeni olana özgüdür. Teknolojik araçlar Doğuluları 
medenileştirmektedir. Üstelik bu medeniyet cömert bir biçimde Batılı tarafından sunulmuştur. 
Öyle ki Batılılar arasındaki cömertlik mücadelesi, onların birbirlerini ötekileştirmelerine 
neden olmaktadır. Çünkü dışarıdaki Batılı elinde teknolojik aletlerle köye medeniyet 
getirdiğini sanır. Ancak içerideki Batılı o medeniyetin çok daha fazlasını çoktan köye 
getirmiştir. Buradan anlaşılması gereken, içerideki Batılının üstünlüğü ve cömertliğidir. 
Nihayetinde, dışarıdaki Batılı çok sık karşılaşılan biri değil, yabancıdır. İçerideki Batılı ise, 
imrenilen ve gündelik hayatın her alanında hissedilendir, ‘biz’dir. Reklam filminde enteresan 
bir şekilde, izleyici bilinci hafife alınarak, üstünlük göstergesi olarak kullanılan cep telefonu 
bile dışarıdaki Batılının üretimi iken, George karakteri Doğuludan biraz daha üst ve medeni 
konumda temsil edilmiştir. 

Kesit 3: Sonuç  

Reklam filminin sonuç kesitinde, verilmek istenilen mesaj yine bir dilsel göstergeler dizgesi 
yoluyla, ancak bu kez dış ses kullanılarak aktarılmaktadır.  

-Dünyanın teknolojisine hayret ettiğimiz günler daha dün gibi değil mi? İnsanımız her şeye 
layık deyip memleketin her köşesine bilgiyi ve teknolojiyi ulaştırabildiysek ne mutlu bize! 

Görsel 6: Turkcell Reklam Filminden Bir Kesit 
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Reklam mesajında, içerideki ve dışarıdaki Batılı arasındaki niteliksel karşılaştırmanın içi 
doldurulamayan, havada asılı duran bir iddia ve bu iddiaya zemin teşkil edecek duygu 
ağırlıklı ifadelerle sağlandığı göze çarpmaktadır. Bu mesaj içerisindeki en önemli ayrıntı ise, 
Batılının doğuya götürdüğü medeniyet simgeleri olan bilgi ve teknolojiye vurgu yapılmasıdır. 
Ancak yukarıdaki Görsel 6’da yer alan görüntü, sözü edilen medeniyetin ‘köye’ çok fazla 
uğramadığını ya da en azından gündelik yaşamda hissedilir bir etki yaratmadığını 
göstermektedir.  

Reklam filminin sonunda, anlatıyla doğrudan bağlantısı olmayan ancak önemli bir ayrıntıya 
işaret eden kısa süreli bir kesit bulunmaktadır. Turkcell’in reklam maskotları olarak seçilen 
Batılı çocuk, reklam filminin sonundaki görüntü geçişi için kullanılmıştır. Aslında bu ve 
benzeri maskotların yer aldığı reklam filmlerine aşina olan kişilerin hatırlayacağı üzere, Batılı 
çocuk temsilleri ile bu reklamdaki doğulu çocuk temsili arasında, metin boyunca vurgulanan 
farklılıkların sürekli yeniden üretilmesinin bir tesadüf  olmadığını, aksine bilinçli bir pratik 
olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

 

 

 

Görsel 7: Turcell Reklam Filminden Bir Kesit 
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4.2.2. Dizisel Çözümleme 

Çözümlemenin bu bölümünde, reklam filminde kurulan karşıtlıkların, Doğulu ile Batılı 
arasındaki ilişkinin tesisinde nasıl bir işleve sahip olduğu üzerine fikir yürütülecektir. Nitekim 
her göstergeler bütününde olduğu gibi bu reklam filminde de anlamı bütünleyen ve ideolojik 
kodları yeni bir anlam olarak sunan temel karşıtlık bağıntısı yer almaktadır. Üstelik 
reklamdaki karşıtlıklar iki değil, alışılmadık bir şekilde, taraflardan birinin kendi içinde 
bölünmesiyle üç taraf arasında belirginleşmiştir.  

Tablo 4: Turkcell Reklam Filmindeki Temel Karşıtlıklar 

Biz Öteki 

Batılı  Doğulu 

Yerli  Yabancı 

Medeni Medeni Olmayan 

Cömert/Zengin Edilgen/Yoksul 

İçerideki Batılı Dışarıdaki Batılı 

Turkcell reklam filminde, MNG Kargo reklamındakine benzer karşıtlıklar kullanılarak bir 
anlatı oluşturulmakla birlikte, reklama eklenen dışarıdaki yabancı karakteri, farklı bir takım 
karşıtlıkları beraberinde getirmiştir. Bu reklam filminde Doğulu ve Batılı arasındaki ilişki, 
üçüncü bir kimlik türü dahil edilerek kurulmuştur. Ancak dikkat çeken nokta, içerideki Batılı 
ile Doğulunun her ne kadar birbirine öteki olsa da ortak bir ötekine, yani dışarıdaki Batılıya 
karşı ortak bir tutum geliştirdiğidir. 

SONUÇ 

Araştırmada Türk televizyonlarındaki bazı reklamlardaki oryantalist söylem örneklem 
üzerinden ortaya konulmak istenmiştir. Göstergebilimsel çözümleme ile öncelikle reklamlar 
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gelişen olay örgüsü çerçevesinde belirli kesitlere ayrılmış ve bu kesitler arasında anlamsal 
ilişkiler kurulmuştur. Daha sonra dizisel çözümleme yapılarak reklamlardaki temel karşıtlıklar 
tespit edilmiş ve bu karşıtlıklar üzerinden kurulan anlam açığa çıkarılmıştır.  

MNG Kargo reklam filminde olay örgüsü ve kahramanlar arası ilişkiler, Batılının üstün bir 
kimlik yapısı olarak Doğuluya medeniyet götürme fikri üzerine kuruludur. İki taraf arasındaki 
mücadelede Batılı, üstün olmanın yanı sıra, cömert olan taraftır. Çözümlenen reklamda 
oryantalist söylem hem kesitler arasındaki anlamsal ilişkilerde hem de Batılı/Doğulu, 
Medeni/Medeni Olmayan, Zengin-Muktedir/Yoksul-Zayıf, Cömert-Veren el/Edilgen-alan el, 
Bolluk/Mahrumiyet, Bilen/ Bilmeyen temel karşıtlıkları ile kendini göstermektedir.  

İkinci reklam filmi Türkcell Dümdük’de ise anlatı oluşturmak için MNG Kargo 
reklamındakine benzer karşıtlıklar kullanılmıştır. Reklamdaki hem kesitler arasındaki                                                                  
anlamsal ilişkilerde hem de temel karşıtlıklarda Batılının üstünlüğü kendini göstermektedir. 
Diğer reklamdan en önemli farkı içerdeki Batılı ve Doğulunun birbirine öteki olsa da 
dışardaki Batılıya karşı ortak hareket etmeleridir. 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse  modern Batılı ‘ben’in kendini üst ve olumsal bir 
anlamla kurabileceği karşıt bağlam, yani ‘öteki’ protest yapı, oryantalist söylemlerle 
kodlanmakta ve kitle iletişim araçlarının sunduğu temsile ve durum tanımlarına dayalı 
eylemler yoluyla sosyal gerçekliğe dönüştürülmektedir. Oryantalist söylemler genel olarak 
Batılı sinema ve haber metinlerinin ayrılmaz bir rutini olarak gündelik hayatın parçası iken, 
reklamların da giderek daha fazla oranda bu mücadeleye dahil olduğunu ve içeriklerde 
vurgulanan tüketim tarzlarının Batılı/Uygar ‘Biz’ ile Doğulu/Ehlileştirilmemiş ‘Doğulu’ 
arasındaki niteliksel farklılıkları pekiştirmek üzere dizayn edildiğini söylemek mümkündür. 
Örtük bir biçimde reklamlara sızdırılan ve temel anlama çökelen oryantalist kodlamalar, 
tüketim toplumunun karakteristiğini oluşturan tüketim pratikleri aracılığıyla organik bir 
yaşamsal aktiviteye dönüşmektedir. Özellikle sinemada yaygın bir şekilde kullanılan Batılı ve 
Doğulu arasındaki kimlik ayrımının, bu reklamlarda da kurgusal bir mantıkla dizayn 
edildiğini ve kullanılan göstergelerin ardında anlamsal bir dizgenin gizlenerek Batı ve Doğu 
arasındaki ayrımlar ve kimlik farklılıklarının ideolojik göstergelerle gerçekliğe 
dönüştürülmeye çalışıldığını söylemek mümkündür.  
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DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE ABD’NİN ORTADOĞU 

POLİTİKALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

 
Murat ERCAN*                                            Ali AYATA† 

Özet 

Uluslararası sistemin tarihsel sürecine baktığımızda her yüzyılda sistemi etkileyen başat güç konumunda yeni 
devletlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Modelski’nin de kuramında belirttiği gibi başat güç durumuna yükseliş 
ve düşüş ortalama yüz yıllık sürelerle olmaktadır. Her yüzyılda belirli bir devlet yükselerek dünya denizlerinde 
egemen duruma geçmekte ve bu egemenliğini hemen hemen yüz yıl sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde başat 
güce meydan okuyan başka bir güç ortaya çıkmış ve bu iki güç arasındaki çatışmalardan üçüncü bir devlet yeni 
başat güç olarak denizaşırı alanlarda küresel dünya egemenliğini ilan etmiştir. Örneğin 15–16. yüzyılda önce 
Portekiz, sonrasında İspanya, 17 yüzyılda Hollanda, 18. yüzyılda Fransa, 19. yüzyılda İngiltere ve 20. yüzyılda 
ise ABD Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamaya başlamasıyla sırasıyla dünya egemenliğini ilan etmişlerdir. 
20.yüzyılın başat gücü ABD ise, 19. yüzyılda dönemim başat gücü İngiltere ile Almanya arasındaki rekabet ve 
çatışmayı fırsata dönüştürerek küresel dünya egemenliğini ilan etmiştir. Dolayısıyla ABD 20. yüzyıl boyunca 
uluslararası sisteme yön vermiştir. “Değişen Uluslararası Sistemde ABD’nin Ortadoğu Politikalarının 
Sürdürülebilirliği” başlıklı çalışmada 21. yüzyılın nasıl şekilleneceği ve bu bağlamda ABD’nin başat güç 
statüsünü devam ettirebilmek için nasıl bir yol izleyeceği sorunsalı üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada eğer 
ABD güç kaybetmekte ise ABD’ye meydan okuyan devlet veya devletler hangileridir? Yeni yüzyılın küresel 
dünyasında başat gücü olarak hangi devlet ön plana çıkabilir? gibi sorular analiz edilerek yenidünya düzeninin 
nasıl şekillenebileceğine dair muhtemel senaryolar ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Başat Güç, Yenidünya Düzeni, ABD, Çatışma 

 

SUSTAINABILITY OF THE US MIDDLE EAST POLICIES IN THE CHANGING 
INTERNATIONAL SYSTEM 

Abstract 

 When we look through the historical process of the international system, it is seen that in every century new 
states emerge in the position of system affecting dominant power. As Modelski stated in his theory, the rise and 
fall in dominant power position occur once in hundred years. In every century, certain state rises and dominates 
in world seas and this domination lasts almost a hundred years. In this process, a power defying the dominant 
power emerges and as a result of the conflict between the setwoforces, a new third state emerge as anew 
dominant power and declares its world domination in the world overseas. For instance, it was Portugal and Spain 
in 15th and 16th century, Holland in the 17th century, France in the 18th century, England in 19th century and 
after weakening of the Ottoman Empire, USA in the 20th century has declared the world domination 
respectively. The US as the dominant power of the twentieth century, declared the global world domination by 
turning the competition and conflict between England and Germany into an opportunity in the 19th century. 
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Thus, the US dominated the international system during the 20th century. In the study with the heading of 
“Sustainability of the US Middle East Policies in the Changing International System”, the question of how the 
21st century will be shaped and how the US will pursue its dominant power status will be discussed. In addition, 
the questions such as if the US is losing power, which state or states challenging US? Which state can come to 
the fore as the dominant power in the global world of the new century will be analyzed, and the possible 
scenarios of how the new world order can be shaped will be put forward.. 

Keywords: Dominant Power, New World Order, US, Conflict 

Giriş 

İnsanlık tarihine bakıldığında hemen hemen her yüzyılda, dönemin koşullar ve şartlarına göre 
devletlerin başat güç pozisyonuna yükseldiği veya dünya siyasetindeki gücünü kaybettiği 
görülmektedir. Bilim insanları başat güce yükselişin ve güçten düşmenin ortalama olarak yüzyıllık bir 
süreyi kapsadığını ifade etmektedirler. Bir Devletin başat güç konumuna yükselişi veya düşüşünü 
devletlerin birbirileri ile çatışmasına veya çekişmelerine bağlamaktadırlar. Bilim insanları devletlerin 
başat güç konumuna yükselişini birbiri ile çekişen veya çatışan devletten birinin değil, bu iki devlet 
arasındaki çekişmeyi fırsata dönüştüren üçüncü bir devletin bu pozisyona yükseldiğini ifade 
etmektedirler. Bu çerçevede bakıldığında 15–16. yüzyılda önce Portekiz, sonrasında İspanya, 17 
yüzyılda Hollanda, 18. yüzyılda Fransa, 19. yüzyılda İngiltere ve 20.yüzyılda ise ABD Osmanlı 
İmparatorluğu’nun zayıflamaya başlamasıyla sırasıyla dünya egemenliğini ilan etmişlerdir. Bu 
devletlerin nasıl başat güç pozisyonuna yükseldikleri veya nasıl bu pozisyonlarını kaybettikleri gerek 
siyasi tarih, gerekse uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından kaleme alınarak analiz edilmiştir. 
Dolayısıyla bu çalışmada sadece ABD ilgili konuya yer verilmesi uygun görülmüştür. 

18. yüzyılın sonu ve 19. Yüzyılın başlarında bağımsızlığını ilan eden ABD, kısa bir süre sonra Monroe 
Doktrini ilan etmiş ve bu doktrinle birlikte kıtada hâkimiyetin sağlanmasının ve problemli Avrupalı 
devletlerin devletlerinin Amerika kıtasından uzaklaştırılması gerektiğini göstermiştir.  Monroe 
Doktrini ile ABD uzun bir süre “Amerika Amerikalılarındır” mantığı ile hareket ederek, Avrupalıları 
Amerikan kıtasından uzak tutmayı başarmıştır. Avrupalı devletleri Amerikan kıtasından uzak tutmayı 
başaran ABD, öncelikle kıtada tamamen hâkimiyetini sağlamıştır. ABD kıtada hâkimiyetini sağlarken, 
Avrupa kıtasında ise savaş ve çatışmalar baş göstermiştir. Avrupa kıtasında 1815 Avrupa uyumu 
bozulmuş ve Avrupalı devletlerarasında rekabet artmış ve sömürge yarışı hız kazanmıştır. Özellikle 
Almanya’nın ulusal birliğini sağlamasıyla birlikte kıta Avrupa’sında ticaret, ekonomik ve sömürge 
alanlarında rekabet artmış ve Avrupa kıtasında dengeler değişmiştir. Bilhassa Almanya’nın ulusal 
birliğini sağlamasıyla Almanya, başta İngiltere olmak üzere Fransa ile ekonomik, ticari ve sömürge 
rekabetine girişmiş ve bu girişim Avrupalı devletleri kitlesel savaşlara sürüklemiştir. 
Devletlerarasındaki bu rekabetten dolayı Avrupa kıtasında 20. yüzyılda iki büyük kitlesel savaş 
yaşanmıştır. Özellikle dönemin başat gücü İngiltere ile Almanya arasında yaşanan çatışmalar 
neticesinde ABD’nin başat güç olma yolunu açmıştır. 20.yüzyıl ABD’nin uluslararası sisteme yön 
vermesiyle şekillenmiştir.   

Fakat ABD’nin 20. ve 21.yüzyıl dış politika tarihine baktığımızda, ABD’nin tarihi pek çok yanlış 
kararlar ve kararlar sonrası yapılan muhasebeler ile doludur. Başta Vietnam Savaşı’nda yapılan 
hataları ABD karar vericilerinin sonraki dönemlerde de, özellikle Irak’ın işgali sürecinde de yaptığı 
görülmektedir. Bu iki savaşta da ABD kendini tekrar keşfetmeye çalışmış ve benzer hataları yapmıştır. 
Ancak ABD karar vericilerinin yapmış olduğu bu hatalar 21. yüzyılda Washington’un uluslararası 
siyaset üzerindeki hegemonyasının çatırdamasına ve ABD’nin Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da ciddi 
kırılmalar yaşamasına neden olmuştur.  Bu süreçte her ne kadar ABD Batı kanadı gücünü dengede 
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tutarak yeni stratejiler geliştirmiş olsa da, geliştirilen bu stratejiler ABD’nin günbegün güç 
kaybetmesinin önüne geçememiş, bilakis bu stratejiler ABD gemisinin derin çatlaklar almasına neden 
olmuştur. Hatta yapılan bu yanlış muhasebeler, gemisinde çatlaklıklar oluşan ABD’nin gelecek 
tartışmalarını başlatmış, daha önce ABD’ye stratejik olarak yol gösteren stratejistleri bugün artık ciddi 
hastalığa yakalanan ABD’ye reçeteler yazmaya başlamışlardır. ABD’nin yakalandığı güç erozyonu 
hastalığı Clinton döneminde başlamış, Clinton sonrası Bush ve Obama döneminde hız kazanmıştır. 
Trump döneminde ise en son safhasına ulaşmıştır. “Batı Cephesinde ABD’nin Varlık Mücadelesi; 
Evanjelizm–Siyonizm-BOP İttifakına Karşı SykesPicot Koalisyonu ve Diğer İttifaklar” başlıklı bu 
çalışmada öncelikle ABD’nin başat güç pozisyonuna giden süreç incelenerek analiz edilmekte, 
akabinde ise çalışmada ABD’nin bu süreç boyunca uyguladığı politikalarda ne kadar başarılı olduğu 
tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada, ABD’nin 20.yüzyıl sonu 21.yüzyıl başlarında hayata geçirmeye 
çalıştığı Ortadoğu inisiyatifi (BOP) projesi, yani Yenidünya düzeni politikası analiz edilmektedir. Bu 
çerçevede ise çalışmada şu soruların cevabı aranmaktadır; “ABD’nin hayata geçirmek isteği Ortadoğu 
inisiyatifi (BOP) projesi nedir? Ve ABD neden böyle bir projeye ihtiyaç duymuştur? ABD’nin bu 
projesinden kimler,  neden rahatsız olmuşlardır? ABD’nin projesinden rahatsız olan veya proje karşı 
olan devletler nasıl bir karşıt politika uygulamaktadırlar?” Ayrıca çalışmanın en önemli kısmını 
oluşturan veya çalışmada cevabı aranan en önemli sorulardan biri de, “21. yüzyılda ABD’nin güç 
kaybedip etmediği ve gelecek kaygısı olup olmadığı sorusudur. Neticede çalışmanın sonuç bölümünde 
de ifade edildiği üzere ABD’nin dünya siyaseti üzerindeki gücünü kaybettiği ve bu güç kaybının 
ABD’ye ve uluslararası sisteme ciddi etkileri olduğu görülecektir. Ayrıca çalışmanın sonuç 
bölümünde yapılan tartışmalar neticesinde uluslararası sistemin yeni başat gücünü aradığı tablosu 
ortaya konulacaktır. 

Başat Güç Statüsünden Yalnızlığa Giden Süreçte ABD’nin Varlık Mücadelesi 

ABD bağımsızlığını ilan ettikten kısa bir süre sonra Monroe Doktrini ilan etmiş ve bu doktrinle 
birlikte hem kıtada hâkimiyeti sağlamanın ve hem de problemli Avrupalı devletlerin Amerika 
kıtasından uzaklaştırılması gerektiğini göstermiştir. Monroe Doktrini ile ABD uzun bir süre “Amerika 
Amerikalılarındır” mantığı ile hareket ederek yalnızlık (Armaoğlu, 2010: 996) politikası izlemiştir. 
Monroe doktrini ile ABD kıtada hâkimiyetini sağlarken, Avrupa kıtasında 1815’te sağlanan Avrupa 
uyumu bozulmuş ve Avrupalı devletlerarasında rekabet artmış ve bu devletler sömürge yarışına hız 
vermişlerdir. Özellikle Almanya’nın ulusal birliğini sağlamasıyla dönemin küresel gücü olan İngiltere 
ile ticari, ekonomik ve denizaşırı alanlarda rekabete girişmesi Avrupa’da dengeleri alt üst etmiştir. 
İngiltere ile Almanya arasındaki bu rekabet kıta Avrupa’sını kitlesel savaşlara sürüklemiştir. 
Almanya’nın İngiltere’ye meydan okuması 20. yüzyılda Avrupa topraklarında iki kitlesel savaşın 
yaşanmasına neden olmuştur. İki ülke arasında yaşanan bu çatışmalar 20. yüzyılda ABD’nin küresel 
başat güç olma yolunu açmıştır. Nasıl mı? Çok basit;  ABD’nin bugünkü gücünün altında Avrupa’da 
yaşanan iç savaşlar yer almaktadır. Avrupa topraklarında yaşanan I. ve II. Dünya Savaşlarında ABD, 
Avrupalı devletlerin savaşlarda güç kaybetmesini beklemiş ve Avrupalı devletlerin güçten düşmesiyle 
birlikte hem savaşın uzamasını sağlamış, hem de Avrupalı devletlere yapmış olduğu yardımlar ile 
Avrupalı devletleri kendine bağımlı hale getirmiştir. Başka bir ifadeyle ABD 1823 Monroe Doktrini ile 
bir yandan Avrupalı devletleri Amerika kıtasından uzak tutmayı başarmış, diğer taraftan da Avrupa’da 
yaşanan çatışmaları fırsata dönüştürerek Avrupa’nın iç işlerine müdahil olmuş ve Avrupalı devleri 
kendine bağımlı hale getirmiştir. Nitekim bu fırsatçı politika ile ABD İngiltere’nin pek çok kolonilerini 
veya sömürgeleri üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Yani İngiltere sömürgelerinin bir kısmını ABD’ye 
bırakmak zorunda kalmıştır. Çünkü her ne kadar İngiltere ve Fransa savaşın galibi tarafında yer alsalar 
da, savaş sonunda bu ülkeler tamamen güçten düşmüşler ve ayakları üzerinde ABD’nin yardımı ile zor 
durabilir hale gelmişlerdir (Nagler, 2017: 33). Aynı zamanda da ABD 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren dünya üzerinde egemenliğini ilan etmiştir. 
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ABD’nin bu üstünlüğüne karşı II. Dünya Savaşı sonrası itibariyle Sovyet Rusya meydan okumaya 
başlamıştır. Sovyet Rusya’nın ABD’ye meydan okumasıyla uluslararası sitem ideolojik, askeri, siyasi 
ve ekonomik çerçevede Doğu-Batı olarak iki kutuplu yapıya dönüşmüştür. Bu dönemde ikiye 
bölünmüş uluslararası sistem küresel Sovyet-Amerikan rekabetine dayandırılmış, sanki bütün dünya 
Washington ve Moskova arasındaki ilişkilere endekslenmişti (Trenin,2001:283).Ayrıca iki devlet de 
nihai olarak medeniyet rollerini de belirlemiş oluyordu. Stratejik olarak ABD Batıyı ve Avrasya 
kıyılarını benimsemiş, Rusya ise kendi etrafında Avrasya’nın kıtasal mekânlarını birleştirmiştir 
(Dugin, 2004:51). ABD- Sovyet Rusya arasındaki bu mücadele 1990’lı yılların başına kadar devam 
etmiştir ve neredeyse iki devlet bloklar arasında yeni bir kitlesel savaşın vuku bulmasına neden 
olacaklardı. Fakat dünyanın iki süper gücünden biri olan Sovyet Birliği, 1985 yılından itibaren 
meydana gelen iç sorunların sonucunda güç kaybetmeye başlamıştır. Bu da, aynı zamanda Doğu 
Blokunun dağılmasına ve Sovyet Rusya’nın parçalanmasına neden olmuştur. Sovyet Rusya’nın 
dağılması ile birlikte jeopolitik denge göreceli olarak Atlantikçi Batı Bloku veya piyasa medeniyeti 
lehine değişmiştir. Başka bir ifade ile uluslararası denge göreceli olarak ABD lehine değişti ve ABD 
uluslararası sistemin tek güçlü devleti olarak durumunu korumuştur. Bu ise Batı dünyasına özellikle 
ABD’ye ekonomik siyasi ve askeri açıdan uluslararası sistemi yeniden şekillendirme fırsatı vermiştir. 
Yeni sistem ABD’ye bu fırsatı sunarken, ABD ise pek çok uzman ve stratejistin kendilerini uyarmasına 
rağmen, 1990-2000’li yıllar arasında Rus tehdidini görmezden gelerek uluslararası sistemi “Yenidünya 
Düzeni” adı altında yapılandırmaya çalışmıştır. Oysaki Rusya, Soğuk Savaş döneminde kaybettiği 
gücü geri kazanmak için 1990-2000’li yıllar arasında toparlanma sürecini başlatmıştı. 1990- 2000’li 
yıllarda hem ekonomik hem de siyasi, askeri ve teknolojik sorunları aşan Rusya, 2000’li yıllarda eski 
gücüne geri dönerek, ABD’nin şekillendirmeye çalıştığı Yeni Dünya Düzeni karşısında yer alarak 
ABD’ye meydan okumaya başlamıştır. 

Zaten ABD, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle uluslararası sistemin küresel gücünü ve etkisini birden 
kucağında bulmuş ve bu gücün vermiş olduğu sarhoşlukla sanki yeryüzünde kendisinden başka bir 
devlet yokmuş gibi hareket ederek Avrasya, Kafkasya ve özellikle Ortadoğu’ya yönelik politikalarını 
şekillendirmeye çalışmış, diğer yandan da Küresel dünyayı tehdit eden yeni tehdit unsurlarıyla tek 
başına mücadele etmek istemiştir. Çünkü ABD’nin bu dönemdeki dış politika stratejisinde ikinci bir 
güçlü devlete rol biçilmemiştir. ABD açısından, ABD’nin yanında yer almak isteyen devletler veya 
örgütler ancak onun yanında kullanılabilecek maşa olabilirlerdi. Dolayısıyla ABD 21. yüzyıl dış 
politikasını bir yandan demokrasi, insan hakları, insani müdahale ve terörle mücadele çerçevesinde 
şekillendirirken, diğer taraftan da böl parçala yönet mantığı ile hareket ederek PKK, YPG, DEAŞ ve 
FÖTÖ gibi terör örgütlerini destekleyerek küresel uluslararası sistemi yeniden inşa etmeye çalışmıştır 
(Gazetevatan, 2017;Yeni Akit, 2017). ABD’nin 21. yüzyıl dış politikasının nihai hedefi “Genişletilmiş 
Ortadoğu İnisiyatifi” (Büyük Ortadoğu Projesi-BOP) projesini hayata geçirmektir. Başka bir ifadeyle 
ABD, temelleri 20.yüzyılın sonlarında atılan ve 43. Bush hükümeti tarafından 2004 yılında Büyük 
Ortadoğuadıyla duyurulan, en batıda Fas'ın Atlantik kıyılarından, en doğuda Pakistan'ın 
kuzeyindekiKarakurum yaylalarına, Kuzeyde Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından Güney’ de 
AdenveYemen'e kadar uzanan bölgede, Müslüman ülkelere demokrasi ihracını ve bu ülkelerin 
pazarlarının Batı’ya özellikle ABD’ye açılmasını amaçlamıştır. Zira ABD bu proje ile Batı dışında 
yükselmeye başlayan Çin, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye gibi ülkelerin ikinci bir gücü 
oluşturmasının önüne geçerek kendi menfaatlerini korumayı ve enerji kaynaklarını kontrol altına 
almayı hesaplamaktadır (Açıkgöz, 2006: 81; Çakmak, 2006: 164–165). 

Fakat ABD bu yeni politikayı hayata geçirmeye çalışırken, bir yandan Soğuk Savaş psikolojisinden 
kurtulmuş Rusya’yı göz ardı etmiş, diğer taraftan da Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İran ve 
Türkiye gibi ülkelerin etkisinin devam ettiği topraklarda ayrılık yanlısı terör gruplarını destekleyerek, 
bölgede veya coğrafyada isyanlar çıkartarak nüfus kurma stratejisini tercih etmiştir. Başka bir ifade ile 
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ABD, 20.yüzyıl- Soğuk Savaş dönemi iş birliği politikasını terk ederek, özellikle Ortadoğu 
coğrafyasını yalnız başına şekillendirmek istemiştir. Ayrıca ABD “Yenidünya Düzeni” altında 
uluslararası sistemi, özellikle de Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmeye çalışırken,hemAvrasya’da, 
Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Rusya’yı çevreleyerek Rusya’nın bölgedeki nüfusunu kırıp, 
yalnızlaştırma politikasını uygulamaya koymuş, hem de bir zamanlar bölgede hâkimiyet sağlamış 
batılı- İngiltere, Fransa ve Türkiye gibi ülkeleri planına dâhil etmemiştir. Dolayısıyla ABD hem 
Rusya’yı, hem de bir zamanlar bölgede hâkimiyet sağlamış Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye’yi ve 
bölgeyi20. yüzyılda şekillendirme hevesi içerisinde olan Sykes-Picot ittifakını hesaba katmamıştır. 

Yukarıda ifade edilen devletlerin “Yeni Dünya Düzeni” planına dâhil edilmemesinin veya etkisiz hale 
getirilmeye çalışılmasının faturası ABD’ye pahalıya mal olmuş ve özellikle ABD’nin 2000’li yıllarda 
Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme yönelik girişimleri gerek Rusya, gerekse diğer ittifaklar tarafından 
engellenmiş ve ABD’nin başarısız olmasına neden olmuştur. 11 Eylül terör saldırısıyla ABD Ortadoğu 
projesini hayata geçirmek için düğmeye basmış, saldırı sonrası ABD, Afganistan ve Irak topraklarının 
işgal etmiş ve işgaller sonrasında İslam dünyasını adeta ikiye bölünmüştür. ABD’nin 11 Eylül terörü 
sonrasında İslam dünyasını hedef seçmesi ve İslam ülkelerini terörist olarak göstermesi, akabinde de 
George Bush’un haçlı seferi (Erler, 2017: 8) tanımlamasında bulunması, İslam dünyasında ABD’ye 
karşı öfkeli seslerin yükselmesine neden olmuştur. İslam dünyasının bu öfkesi ABD’nin Ortadoğu ve 
Afrika bölgesinde veya coğrafyasında yandaş ve güç kaybetmesine neden olmuştur. Birde 11 Eylül 
sonrası ABD’nin Afganistan ve Irak operasyonlarının gerekçesi olan nükleer silah gerekçesinin asılsız 
olduğunun belgelerle deşifre edilmesi, ABD’nin asıl amacının ortaya çıkarmıştır. Özellikle ABD’nin 
2003 Irak operasyonun asıl hedefinin Büyük Ortadoğu Projesi’nin gerçekleştirmek olduğunun deşifre 
edilmesi sonucu bölge ülkelerinin tepkisi daha da artmış ve bu durum bugün bölgede ABD’nin birkaç 
ülke haricinde dostunun kalamamasına neden olmuştur.  Aynı zamanda bu gelişme ABD’nin 
bölgedeki ve uluslararası sistemde gücünün zayıfladığı anlamına gelmektedir. 

Evanjelizm–Siyonizm-BOP İttifakına Karşı Yeni Sykes Picot İttifakı veya Yeni İpek Yolu 
Projesi mi? 

2000’li yıllarda ABD’nin tek başına dünyanın jandarmalığına soyunması, “Yenidünya Düzenini” tek 
kutuplu olarak algılaması ve 21.yüzyılın tek süper gücü gibi davranması Rusya’nın tepkisini 
çekmesine neden olmuştur. Ayrıca ABD’nin 11 Eylül sonrası NATO’nun sınırlarını Rusya’nın yakın 
sınırlarına doğru genişletme çabası ve Rusya coğrafyasında gerçekleşen renkli devrimlerin arkasında 
ABD’nin olması, Rusya’yı hayli endişelendirmiştir. Bu gelişmeler karşısında Rusya, özellikle Putin’in 
iktidara gelmesiyle uluslararası arenaya geri dönmüş ve ABD’ye meydan okumaya başlamıştır. 
ABD’nin 2003 Irak operasyonu sonrası Rusya 2008 yılında Gürcistan, 2014’te Ukrayna, 2015’te 
Suriye’de ABD’ye karşı tepkisini ve kararlılığını ortaya koymuş ve iki tarafta Baltık’ta, Doğu 
Avrupa’da, Balkanlar’da Karadeniz’de Libya’da, Irak’ta ve Suriye’de karşı karşıya gelmişlerdir(Yeni 
Akit, 2016). Hatta uluslararası kamuoyu bu iki ülkenin bahsedilen bölgelerde sert restleşmelerine tanık 
olmuş ve bu restleşmeleri Rusya’nın ABD’ye meydan okuması olarak değerlendirmiştir. Rusya’nın 
ABD’ye meydan okuması ABD’yi endişelendirmiştir. Fakat ABD’nin tepkisi Rusya’ya göstermelik 
ekonomik ambargo uygulama kararından ileri gidememiştir. Dolayısıyla ABD Rusya’nın 2008’te 
Gürcistan, 2014’te Ukrayna ve 2015’te Suriye’deki faaliyetlerini sessizce izlemiştir. Bunun en açık 
göstergesi Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye soruna çözüm ararken Astana ve Soçi görüşmelerine 
ABD’yi dâhil etmemeleridir (Bernath, 2018). Büyük umutlarla ABD başkanlığına oturtturulan Trump 
yönetimi dahi uluslararası gelişmelere veya sorunlara çözüm üretememesi ABD’nin gücünü kaybettiği 
ve var olma çabası içerisinde olduğunun göstergesidir. 
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ABD’nin yalnızlaştığının bir göstergesi de Batılı pek çok devletin, özellikle de İngiltere ve Fransa’nın 
günümüz ABD politikalarını desteklememesidir. Geçmiş tarihten de hatırlanacağı üzere Fransa zaten 
ABD’nin Avrupa’nın iç işlerine karışmasını istememekteydi. Hatta Soğuk Savaş döneminde dahi 
Fransa NATO’nun Avrupalı devletlerin güvenlik politikalarına müdahil olmasına karşı olmuş, 
Avrupalı devletlerin kendi güvenlik sistemini kurmasını istemişti. Ve hatta Fransa İngiltere’nin ABD 
ve NATO yanlısı dış politika uyguladığı gerekçesiyle uzun bir süre İngiltere’nin AET’ye katılmasını 
veto etmişti. Bugün de Fransa’nın Soğuk Savaş dönemindeki dış politika anlayışı devam etmektedir. 
Üstelik ABD’deki ciddi araştırma kuruluşlarından PEW’in Ağustos 2017 raporuna göre Fransız 
halkının yüzde 36’sı Trumplı ABD’yi bir tehdit olarak algılamaktadır (PEW, 2018). Fransız halkının 
ABD’yi bir tehdit olarak algılaması Fransa’nın dış politikasına yansımaktadır. Macronlu Fransa’nın 
son zamanlarda ABD’nin özellikle İran, K. Irak ve Kudüs gibi önemli Ortadoğu politikalarında 
ABD’yi desteklemediği görülmektedir.Bugün Macron liderliğindeki Fransa küreselleşmeye vurgu 
yaparak liberal bir yaklaşımla çok taraflı bölgesel denge politikası izlemektedir. Başka bir ifade ile 
Fransa’nın Ortadoğu stratejisi, ABD’den farklı olarak liberal politika eşliğinde, çok taraflı, bölgesel 
denge anlayışına dayalı, savaştan önce diplomasiye önem veren ve teröre karşı iş birliğine dayanan 
mücadele anlayışına dayanmaktadır(Tamer, 2017). Dolaysıyla Fransa bölgede 20. yüzyılda olduğu 
gibi aktif bir siyaset izlemek istemektedir. Fransa’nın bu stratejisi ABD ile uyuşmadığı gibi, akıllara 
ABD’nin BOP’na karşı, “Fransa’nın yeni bir SykesPicot mu doğuruyor? “ sorusunu akıllara 
getirmektedir. Fransa’nın bölgeye yönelik stratejisine bakıldığında, Fransa’nın stratejisinin, Ortadoğu 
bölgesinde yeni bir ittifak ilişkileri kurmak ve bölgede ABD’nin nüfusunu kırmak adına önemli bir 
araç olduğu ifade edilebilir. Fransa’nın yeni Ortadoğu açılımı ABD’yi “Yenidünya Düzeni projesinin 
”hayata geçirilmesi hususunda hem yalnızlaştırmış, ABD’ hem de uluslararası alanda güç 
kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca Fransa gibi Batılı devletlerin ABD’nin yanında yer almaması 
ABD’nin yalnızlaşıp güç kaybetmesine neden olduğu gibi, aynı zamanda da ABD’nin terör örgütlerine 
yönelmesine neden olmuştur. ABD’nin terör örgütlerine yönelmesi ise Washington’un uluslararası 
arenada itibarsızlaşmasına neden olmaktadır. 

Fransa’dan sonra ABD’den uzaklaşan ve ABD’yi bir tehdit olarak gören diğer bir Batılı ülke 
İngiltere’dir. Aslında İngiltere aşağı yukarı yüzyıldır uluslararası politikada ABD ile aynı safta yer 
alıyordu. Her ne kadar İngiltere I. ve II. Dünya Savaşlarında küresel politikadaki belirleyici rolünü 
ABD’ye bırakmış olsa da, İngiltere Obama dönemine kadar arka planda ABD’nin kas gücünü 
oluşturuyordu. Hatta II. Dünya Savaşı sonrası dünyaya yayılan liberal serbest ticaret sistemi 
Anglosakson modeliydi ve küresel ticaret, ekonomi, diplomasi ve diğer sistemler bu model üzerine 
inşa edilmişti. ABD ile İngiltere arasındaki bu yakın ilişki Obama dönemi ile bozulmaya başlamıştır. 
Obama döneminde ABD’nin NATO’nun sınırlarını Rusya’ya dayandırması ve Ortadoğu’da yaptığı 
hataların bedelini Avrupalı ülkelere ödetmesi İngiltere’yi telaşlandırmıştır. Birde Obama döneminde 
ABD’nin Almanya ile sıkı ilişkiler kurması, Angelo-Amerikan modelli küresel düzeni kendine prensip 
edinen İngiltere’yi daha çok endişelendirmiştir(Şebnem, 2017). Bu endişeler İngiltere’yi AB’den 
çıkma kararına sevk etmiş ve İngiltere’nin AB ve ABD’ye mesafe koymasına neden olmuştur. Ayrıca 
İngiltere’nin Japonya ve Çin üzerinden ABD ile rekabete girişmiş olması taraflar arasında gerilimin 
artmasına neden olmuştur. Çünkü 1966 yılında kurulmuş olan Asya Kalkınma Bankasını ABD’nin 
Japonya ile kontrol altına alarak Asya-Pasifik’i İngilteresiz etki altına almaya çalışması İngiltere’nin 
tepkisine neden olmuştur. Dolayısıyla İngiltere ABD’nin bu hamlesini Angelo-Amerikan modelini 
terk etmesi olarak okunmuş ve İngiltere ABD’nin bu hamlesine karşı olarak 2013 yılında kurulan 
Asya Alt Yapı Yatırım Bankası’nın (AIIB) kurucu üyesi olarak ABD’nin oyununu bozmak istemiştir. 
İngiltere’nin ABD’ye karşı uyguladığı bu karşıt politika İngiltere-ABD ilişkileri tarihinde de bir ilkin 
yaşanmasına neden olmuştur. Başka bir ifadeyle iki ülke ilk defa bir birbirlerine karşı dış politikada 
ayrı saflarda yer alıyorlardı (Diller, 2017; Gökçe, 2018). Bunun nedeni olarak ABD’nin Yenidünya 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 69       Eylül – Ekim  2018                                          

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi                            
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası   
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN  

http://www.akademikbakis.org 

 

120 
 

Düzeni veya Ortadoğu İnisiyatifi projesi kapsamında İngiltere’ye rol biçmemesi ve İngiltere’yi sistem 
dışında bırakma çabalarıdır diyebiliriz. 

ABD ile İngiltere arasındaki bu yeni dış politika anlayışı akıllara, ABD’nin BOP’ne karşı İngiltere 
yeni “SykesPicot ittifakını mı?” veya Çin ile ilişkileri geliştirerek yeni “İpek Yolu projesini mi?”  
hayata geçirmeye çalışıyor sorusunu getirmektedir. Bu girişimlerle ilgili ilk adımı İngiltere Brexit ile 
birlikte atmıştır. Çünkü İngilizlere göre AB üyesi pek çok devlet, kendi içeresinde ırkçı politikalarla 
uğraşırken, ABD’nin hayata geçirmeye çalıştığı Yenidünya Düzeni Proje ’sini kavrayamamış ve AB 
içerisinde ABD’ye karşı tek sesli bir dış politika uygulanamamıştır. Oysaki daha düne kadar ABD’nin 
küresel dünyadaki rakibi AB idi ve ABD’ye göre AB’nin tasfiye edilmesi gerekmekteydi. Lakin 
İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ABD bu düşüncesinden vazgeçmiş, Trump yönetimindeki ABD, 
Obama yönetiminden farklı olarak, kendine bağımlı bir birlik kararını almıştır. Fakat İngiltere ve 
Fransa haricindeki AB üyeleri ABD’nin bu politikasını görememiştir. ABD’nin hayata geçirmek 
istediği projenin kendileri için ne anlama geldiğini iyi okuyan İngiltere, Birlik içerisinde kalmanın bir 
anlamının kalmadığı, AB’de kalmanın faturasının çıkmaktan daha fazla olacağı düşüncesiyle hareket 
etmiş ve Birlikten ayrılma kararı almıştır (Superhaber,2018; Diller, 2017). Bu karar ile İngiltere 
ABD’nin hayata geçirmek istediği stratejisini de engellemek istemiştir. Ayrıca İngiltere ABD’nin bu 
politikasına karşı SykesPicot ittifakına Türkiye’yi ’de dâhil ederek tarihi İpek Yolu Projesi’nin yeni 
açılımını yapmıştır.  

2003 Irak operasyonu sonrası stratejik ayrışmaya giden İngiltere ve ABD’nin yenidünya tariflerinde de 
farklılaşmalar yaşanmaktadır. Bu farklı yaklaşımları uluslararası sistemin yapısını da değiştirmektedir. 
Taraflar yenidünya düzenini bir yandan ABD’nin Ortadoğu İnisiyatifi(BOP) diğer taraftan da Çin ve 
Türkiye’nin dâhil olduğu yeni SykesPicot ittifakı çerçevesinde yeni İpek Yolu Birliği etrafında 
şekillendirmek istemektedirler. Peki, nedir bu yeni İpek Yolu Birliği Projesi? Nasıl çalışması 
öngörülmektedir? Yeni İpek Yolu projesi, Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret yollarını yeniden 
yaratılmasıdır. Başka bir ifade ile Yeni İpek Yolu projesi ile Çin’in batısından başlayacak bir kara 
ulaşımının Orta Asya’dan geçerek Ortadoğu’ya ulaşması ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
bağlanmasını öngörülmektedir. Ayrıca Deniz yolunun Çin kıyılarından geçerek Güneydoğu Asya’ya, 
Hint Okyanusu üzerinden ise Afrika’ya uzanmasını planlayan bir projedir. Kısacası Yeni İpek Yolu 
Projesi, Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya uzanacak, dünya nüfusunun yarısını barındıran 65 ülkeyi 
(Kodaman, 2016: 1254) kapsayacak dev bir ticaret ve altyapı ağıdır. İngiltere bu projenin/ Birliğin 
işleyişini Avrupa Birliği ve NATO modeline göre şekillenmesini istemektedir. Çünkü İngiltere, 
AB’nin ve NATO’nun bütün güzellikleri ve iyi taraflarını almış, yeni sistemi bu iki örgütün işleyiş 
tarzına göre örgütlemek istemektedir. Başka bir ifade ile İngiltere’ye göre yeni oluşumun işleyen bir 
ekonomiye (Ekonomik Birlik), ortak bir savunma sistemine (askeri birlik), vizesiz dolaşım (ortak vize 
politikası) ve ortak paranın geçerli olduğu ortak para sistemine sahip olması gerekmektedir. İngiltere 
bu hamle ile ABD’yi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika dışına itmek istemektedir. ABD ise İngiltere’nin bu 
hamlesi gerçekleştiğinde kendinin sonu olacağı gerçeğini bilmekte ve bu hamle karşısında hem 
bölgedeki terör örgütlerini destekleyerek İngiltere, Çin, Fransa ve Türkiye’nin oyununu bozmaya 
çalışmakta, hem de NATO’yu, Avrupa NATO’su, Arap NATO’su, Afrika ve Orta Asya NATO’su 
gibi bölgelere ayırarak İpek Yolu Projesini başlamadan sonlandırmak istemektedir. Dolayısıyla aynı 
zamanda da ABD, İngiltere’nin NATO’nun işleyişini çok iyi bildiği düzencesiyle NATO’yu yeniden 
şekillendirmek çabasındadır. Çünkü ABD mevcut statüko ile yeni hamle ve oluşum karşısında 
başarısız olacağını bilmektedir. Bunun için Pentagon plan üstüne planlar yapmaktadır (Diller, 2017). 
Bu planların ABD’nin Yenidünya düzeni içerisinde var olma veya en az bir elli yıl daha hegemon güç 
statüsünü devam ettirme planları olduğunu ifade etsek yanlış olmaz herhalde. Çünkü ABD 
hâlihazırdaki mevcut projesini gerçekleştiremediği sürece varlık sorunu ile karşı karşıya kalacağını 
çok iyi bilmektedir. Bunun içinde AB’yi kendi içerisinde veya komşularıyla çatıştırmak başta olmak 
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üzere bir “Doğu-Batı” veya “Müslüman- Hristiyan” savaşı gibi birçok olası senaryoyu hayata 
geçirmek için radikal adımlar atmaktan kaçınmamakta ve kaçınmayacak gibi görünmektedir. Hatta 
ABD özellikle Ortadoğu coğrafyasında kontrollü bir savaş başlatmak ve galibi olabilmek için ilk 
adımı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla başlatmıştır. ABD’nin bu girişiminden 
Evanjelizm-Siyonizm İttifakının oluşturulduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu karar ile ABD Batı 
dünyasına şirin görünerek, İsrail’e Ortadoğu’yu kontrol edebilmek için muhafızı-jandarması olarak rol 
yüklemek istemiştir. Ayrıca ABD bu ittifak ve Kudüs kararı ile Kudüs’ün sadece İslam dünyası için 
değil aynı zamanda da Hristiyan âlemi açısından da önemli olduğunu mesajını vererek, Müslüman ve 
Hristiyan medeniyetini karşı karşıya getirmek istemiştir. Ayrıca Trumplı ABD almış olduğu kararla 
ötekileştirdiği Türkiye, Fransa, İngiltere, Rusya ve Almanya’ya “Panama Kanalı’nı kazanan, iki 
dünya savaşını kazanan ve uzaya-aya adam gönderen birileri olarak, gerekirse sizi yakarım, yerle bir 
ederim” (Erol, 2018) mesajını vermek istemiştir. Fakat hem İslam dünyası, hem de Hristiyan dünyası 
ABD’nin nasıl bir oyun peşinde olduğunun farkına varmışlar ve başta AB ve Rusya olmak üzere ABD 
haricindeki bütün Hıristiyan dünyası Trumplı ABD’nin kararına tepki göstermiş ve kararın arkasında 
durmamışlardır. Başka bir ifadeyle Hıristiyan ve İslam Dünyası mensubu devletler Trumplı ABD’nin 
kararına karşı bir duruş sergileyerek, ABD karşısında aynı safta yer almışlar ve ABD’nin uluslararası 
arenada imajını ve prestijini zedelemişlerdir. 

ABD’nin Yenidünya Düzenine Projesine Karşı Ankara-Tahran Moskova İttifakı 

İlişkilerin başladığı zamandan Obama dönemine kadar Türkiye ABD ilişkileri, taraflar arasında 
çalkantılı dönemler yaşanmasına rağmen stratejik önemini korumuştur. Taraflar İlişkileri iki ülke 
meselesi ötesine geçirerek Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar, enerji güvenliği nükleer 
yayılma ve küresel ekonomi alanlarına yaymışlardır. Fakat Yenidünya Sisteminin şekillenmeye 
başladığı dönemden itibaren, özellikle Obama döneminde taraflar arsındaki ilişkiler bozulmaya 
başlamış, günümüzde Trump yönetimi ile birlikte ilişkiler her geçen gün gerilerek kopma noktasına 
gelmiştir. Peki neden?  Ne değişti de iki müttefik arasında model ortaklık olarak belirtilen ilişkiler 
gerilme ve kopma noktasına gelmiştir? Türkiye 2000’li yıllara kadar Batı/ özellikle de ABD ve NATO 
merkezli bir dış politika izlemişti ve 2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin kendi kendine yetmeye 
başlaması ve bu gelişime istinaden Türkiye’nin İslam coğrafyasıyla yakından ilgilenme iradesi 
göstermesi ABD’yi şaşırtmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye yüzünü gelişmişlik ve kalkınmışlığın 
etkisiyle birlikte Ortadoğu çevirmiştir. Türkiye’nin yönünü Ortadoğu’ya çevirmesi genelde Batı, 
özelde ise ABD tarafından Türkiye’nin bölgede aktör olma arzusu içinde olduğu olarak okunmuştur. 
Türkiye’nin bu durumu Batı dünyası, özellikle ABD’yi harekete geçirmiş, Türkiye karşıtı eksen 
kayması tartışmaları altında karalama propagandasını başlatmışlardır. Dolayısıyla Irak işgali ile 
bozulmaya başlayan Türk- Amerikan ilişkileri Obama döneminde ise ciddi bir kriz haline 
dönüştürülmüştür. Obama dönemi ve sonrası Türk- Amerikan ilişkilerinin kriz haline dönüşmesine, 
Mavi Marmara baskını hadisesinde ABD’nin İsrail’e karşı Türkiye’nin beklediği tepkiyi 
göstermemesi, buna karşı olarak BMGK’ deki ABD’nin İran’a yaptırım veya ambargo kararına 
Türkiye’nin ret oyu kullanması, Türkiye’nin 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır’da Mursi’yi deviren 
askeri darbeye karşı sert tavır takınıp darbe yönetimini tanımayarak ilişkileri askıya almasına rağmen 
ABD’nin darbecileri politik ve maddi olarak desteklemesi, ABD’nin Suriye sorununda Türkiye’yi 
önce desteklermiş gibi görünüp daha sonra tutum değiştirip Esad rejimini savunarak Türkiye’yi ters 
köşe etmesi, ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur. Ayrıca 2013 Gezi Parkı olaylarında ve 15 
Temmuz darbe kalkışmasında ABD’nin Türkiye’nin yanında yer almaması ve her iki olayında 
arkasında olduğu belgelenen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ABD tarafından Türkiye’ye iade 
edilmemesi, ABD’nin PKK, PYD gibi terör örgütlerine finansal ve binlerce tır askeri malzeme 
yardımında bulunması aynı zamandaRezaZarrab dosyasıyla Türkiye’yi asılsız belgelerle suçlamak 
istemesi gibi nedenler etki etmiştir. Bu sorunların genelinde ABD’nin Türkiye vermek istediği mesaj 
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açık; ABD Türkiye’ye “Üzerinde yaşadığınız coğrafyayı bırakın, hiçbir şeye karışmayan, sadece 
bizim Lejyoner Gücümüz olun, bizden başka hiçbir devlet ile yakın ilişki kurmayın, yoksa sizi böler, 
parçalarım” (Erol,2018) mesajını vermektedir. Peki, neden ABD Türkiye’yi tehdit etmektedir? ABD, 
Türkiye’nin bölgesinde aktör olmasından neden çekinmektedir?  

ABD’nin Türkiye’den çekinmediği ifade edilse yanlış olur. Çünkü Türkiye, ABD’nin Yenidünya 
Düzeni Projesi, diğer bir ismi ile Büyük Ortadoğu Projeni uygulama koyduğu 11 Eylül itibariyle 
gelişmeye ve kendi kedine yetmeye başlamıştı. Aynı zamanda da gelişen Türkiye ABD’nin projesinin 
hayata geçirilmesi hususunda sorun teşkil etmekteydi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Davos’ta İsrail’e karşı yaptığı çıkış sonrası Sultan ilan edilerek 
bölge ülkelerinin desteğini alması ABD’yi endişelendirmeye başlamıştı. ABD’nin bu endişesi 
Washington’u Türkiye ile yol ayrımına itmiştir. Recep Tayip Erdoğan’ın Davos çıkışıyla birlikte 
Türkiye-ABD ilişkileri her geçen gün hızlı bir gerileme sürecine girmiş ve bu süreç Obama ‘in son 
döneminde daha da hızlanmış ve Trump yönetimin ile de doruğa ulaşmıştır. Bölgede etkin olan 
Türkiye’nin varlığının ABD’nin büyük projesi önündeki en önemli tehdit unsuru olduğunu ifade 
edebiliriz. ABD, Türkiye’yi büyük tehdit olarak görüyor ki özellikle son 3–4 senedir Türkiye’nin 
bölgedeki etkisini kırabilmek için farklı terör örgütleri ve Siyonizm ile ittifak oluşturduğu ve diğer 
tehdit araçlarını kullandığı görülmektedir. Dolayısıyla ABD’yi Türkiye’nin tarihsel kodlarına dönmesi 
korkusu sarmıştır. Zira ABD Türkiye’den- değişik tehdit unsurlarını bir araç olarak kullanarak 
korkutup, eski kabuğuna geri dönmesini ve sadece kendileri için hizmet etmesini, başka bir deyişle 
ABD’nin bekçiliğini yapmasını istemektedir. Ayrıca ABD Türkiye’den Rusya ve İran’dan 
uzaklaşmasını ve kendisine teslim olmasını talep etmektedir. ABD Türkiye’nin bölgede Rusya ve İran 
ile ilişkilerini geliştirerek önünde engel oluşturmasını istememektedir. Dolayısıyla ABD Türkiye’yi 
bölgesinde etkisizleştirmek istemektedir. Fakat 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin aktif dış politika 
izlemesi ve bölgesinde bölgenin statüsünü belirleyen aktör olma yolunda ilerlemesi, ABD’nin 
Yenidünya Düzeni Projesi’ne ve gelecek yüzyıl planlarına engel teşkil ediyordu. Son 10 yıldaki 
ABD’nin Türkiye politikasına bakıldığında, ABD Türkiye’ye uyguladığı baskı politikaları ile bir 
sonuca ulaşamamış Obama’nın son dönemi ve Trump yönetimi ile birlikte ağırlıklı olarak PKK ve 
PYD gibi terör örgütleri ile kaygı ittifakı oluşturarak böl- parçala yönet politikası izlemeye başlamıştır. 
Ayrıca ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi Türkiye’nin diğer devletler ile ilişkilerini 
bozarak uluslararası alanda yalnızlaştırma politikasını uygulamaya çalıştığı görülmektedir.  

ABD’nin ne yapmak istediğinin farkında olan Türkiye’nin tutumu ABD ile ilişkilerine mesafe 
koyarak, ABD’ye karşı güç dengesi politikası uygulamaya başlamıştır şeklinde ifade edilse yanlış 
olmaz herhalde. Bu doğrultuda Türkiye, ABD’nin istenmeyen ülke ilan ettiği Rusya ve İran ile 
ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiştir. ABD Türkiye’nin bölgede en çok etkisini arttıran ülke ve Recep 
Tayip Erdoğan’ın bölge için en önemli lider olduğunu bilmektedir. Bu PEW’inen son raporunda 
belgelenmiştir. Dolayısıyla Batı’da, özellikle de ABD’de Türkiye’nin tarihsel kodlarına dönme 
korkusu sarmış ve bu korku ABD’yi Türkiye’ye karşı terör örgütleri ile kaygı ittifakına sevk etmiştir. 
Peki, Moskova ve Tahran ABD’nin dış politikasının neresindedir? Neden İran ve Rusya ABD’ye karşı 
Türkiye ile birlikte karşı ittifakta yer alıyorlar? Bu soru iki çerçevede değerlendirilebilir; Birinci olarak 
ABD’ye göre bölgede Türkiye’den sonra en çok etki artıran diğer ülkeler Rusya ve İran’dır. Başka bir 
ifadeyle Batı’ya, özelliklede ABD’ye göre eski imparatorluklar yükselişe girmiştir. Dolayısıyla 
ABD’ye göre bu eski imparatorlukların bölgedeki nüfusu kırılması gerekmektedir. İkincisi ise 2000’li 
yıllardan itibaren ABD Yenidünya Düzeni Projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu projenin 
bugüne kadar hayata geçirilememesinin önündeki en büyük engel ve bu çerçevede ABD’ye meydan 
okuyan ülkeler yine bu ülkelerdir. Ayrıca ABD’nin Yenidünya Düzeni Projesinin hayata geçmesi 
durumunda bu ülkelerin etkisizleştirileceği gibi projenin kapsadığı coğrafyalar bakımından Ankara, 
Moskova ve Tahran’ın toprak kaybetmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla aynı kaderi paylaşan bu üç 
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ülke ABD’yi bölgeden uzaklaştırmak ve ABD’nin bölgedeki nüfusunu kırabilmek için zorunlu olarak 
ittifak oluşturmuşlar ve Suriye ve Kudüs gibi bölgeyi ilgilendiren konularda iş birliğine gitmişlerdir. 

Bölgedeki Washington – Tahran çekişmesine bakıldığında; ABD bölgede İran etkisinden kurtulmuş, 
ABD nüfusunda Batı yanlısı Arap Şii ve Irak –Suriye arasında Kürt Federal devleti kurmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca ABD bu yeni oluşum ile İran’ı nükleer silah elde etmesine engel olmak ve 
demokratik Batı sömürgesinde bir İran rejimi inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ABD 
Haydar el-İbadi ve devrim muhafızlarını destekleyen açıklamalarda bulunmaktadır. Ayrıca ABD 
Barzani ve Suriye’deki PKK, PYD gibi terör oluşumlarını desteklemektedir. ABD projesini hayata 
geçirmek ve bölgede İran’ın nüfusunu kırabilmek adına doğrudan İran’ı hedefe almakta ve hatta ABD 
gerektiğinde İran’a karşı sert güç kullanabileceğini ifade etmektedir. Yöntem olarak ise ABD kendisi 
direk sıcak çatışmaya girmeden bölgede vekalet ve mezhepsel çatışmalar çıkartarak 
istikrarsızlaştırarak coğrafyada istikrarsız alanlar oluşturmayı planlamaktadır. Hatta ABD’nin bölgede 
kurmayı planladığı Kürt devleti projesi bu kapsamda bir araç olarak değerlendirilebilir. Ayrıca ABD 
İran’ın bölgedeki nüfusunu kırabilme adına, İran’a karşı Sünni koalisyonu ile ittifak ilişkilerini 
geliştirerek Sünnilerin desteğini alma çabası içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin ABD’nin 
Sudi Arabistan’a yakınlaşması ve bu yakınlaşama neticesinde Sudi Arabistan ve diğer ABD yanlısı 
bölge ülkelerinin bir gecede Katar’a uyguladığı ambargo kararları gösterilebilir. Dolayısıyla ABD’nin 
ulaşmak istediği hedef ve bu hedef için kullandığı araç ve yöntem bugün her ne kadar da İran’ı 
bölgede etkisizleştirmek için de olsa Washington’un asıl hedefi Yenidünya düzeni projesini hayata 
geçirmektir.  

ABD’nin bu hamlesine karşı İran sessiz kalmamış, öncelikle Şii kartını masaya yatırarak bölgedeki Şii 
yanlısı iktidarları desteklemiştir. Şii kartının yanında İran nükleer santraller ve bu santrallerde üretilen 
nükleer başlıklı füzelerle ABD’ye ve İsrail’e karşı meydan okumaktadır. Bölgede ABD’nin 
politikasını iyi okuyan İran, ABD’nin Suudi Arabistan ittifakına karşı Rusya ve Türkiye ile ittifak 
oluşturarak Washington’un hem Yenidünya Projesini, hem de projesinin gerçekleşmesi durumunda 
ABD’nin tekrar dünyanın patronu olma planlarını sekteye uğratmıştır. Ankara, Tahran ve Moskova 
ittifakı hem ABD’nin uluslararası arenada zayıflatarak gücünü kırmış, hem de Yenidünya’nın, 
özellikle üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın ABD ekseninde değil de Türkiye-İran ve Rusya ittifakı 
etrafından şekillenmesine zemin hazırlamıştır. 

Yaşananlara bakarak, bugün gelinen nokta analiz edildiğinde, ABD’nin bölgedeki gücü kırılmış ve 
Washington’un özellikle Suriye, Filistin-Kudüs hesapları ATM’den (Ankara-Tahran-Moskova’dan) 
döndüğünü ifade edebiliriz. Bunu ne Ankara-Tahran, ne de Moskova yönetimi söylemektedir. Bunu 
bizzat Washington, Tel Aviv ve son zamanlarda ne yaptığını bilmeyen Berlin yönetimi ve bu 
ülkelerdeki uzmanlar ve basın yayın organları söylemektedir. Bu hususta Alman dış işleri bakanı 
Gabriel’in Yenidünya düzeninde Rusya-İran ve Türkiye’nin bölgede nüfuslarını arttırdığını ve her 
geçen günde bu oranın genişlediğini açıklaması örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca NATO, ABD ve 
AB yetkilerinin benzer açıklamaları yapmaları, özellikle Ankara’nın Batı bloğundan uzaklaşarak, 
Tahran ve Moskova’ya yakınlaşması Batıda-ABD, NATO ve AB’de Türkiye’yi nasıl ikna eder tekrar 
kazanabilir tartışmalarını gündeme getirmiştir. Türkiye’nin Tahran ve Moskova ile sıkı ilişki içerisinde 
olması hususunda Alman Dışişleri Bakanın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi 
Mogherini’nin ve eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in açıklamaları ve açıklamalarındaki 
verdikleri mesaj gösteriyor ki Batı’nın Türkiye’yi kaybetme riski ile karşı karşıya olduklarından dolayı 
etekleri tutuşmuştur. ABD, NATO, AB ve Belin bürokratlarının duyduğu en önemli kaygı Türkiyesiz 
NATO ve AB’nin sıkıntıya girecek olmasıdır. Batı’yı asıl kaygılandıran bir tarafta eski bölgesinde 
güçlenen Türkiye’nin imparatorluk dönemine dönüş korkusu, diğer taraftan da bu yükselen gücün yine 
bir dönemin eski imparatorlukları Tahran ve Moskova ile ittifak oluşturmalarıdır. Dolayısıyla bu üç 
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gücün etki alanlarını genişletmeleri ABD, NATO ve AB’yi tedirgin ettiğini ifade edebiliriz. Çünkü 
ABD’nin son dönemlerde aldığı Suriye, Filistin ve Kudüs kararlarının hüsran ile sonuçlanmasında bu 
üç gücün etkisinin olduğu çok iyi bilinmektedir. Başka bir ifadeyle son dönemlerde ABD’nin 
Ortadoğu İnisiyatifi(BOP) projesi çerçevesinde aldığı karların sekteye uğraması- veya ABD’nin 
planlarının bozulması bu üç devletin rolünün olduğunu ifade edebiliriz.  

Özellikle Türkiye’nin 24 Ağustos 2016 yılında Cerablus ve el-Baba’da, akabinde Irak’ın Kuzeyinde 
gerçekleşen referandum krizinde ve ABD’nin Kudüs’ü Israil’in başkenti olarak ilan eden karara bölge 
ülkeleriyle birlikte ortaya koyduğu tepki, ABD’nin hem BOP’na engel oldu, hem de ABD’nin BOP 
üzerinden yeniden şekillendirmeye çalıştığı Yeni Türkiye Cumhuriyeti” inşa projesini hayallerde 
bırakmıştır. Son zamanlarda ABD, BOP’un sert kayaya çarptığının ve bu projenin hayata 
geçirilmediği takdirde ABD’nin varlık sorunu ile karşı karşıya kalacağının fakındadır. Olayların 
farkında olan ABD hem bölgeyi, hem de Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden inşa edebilmek için 
önce Gezi Parkı olayı ve 15 Temmuz Hibrid Darbe girişimi ile kontrolsüz bir Türkiye üzerinden iç 
savaş çıkartmayı planlamış, akabinde bu planda başarılı olamayınca da Suriye üzerinden PYD-
YPG/PKK/SDG terör örgütlerine verdiği açık destek ile Suriye üzerinden devam ettirmeye 
çalışmaktadır (Çelik, 2017; Ekinci 2016). Zira ABD bu projenin önündeki en büyük engel olarak 
Türkiye’yi görmektedir. Bunun içinde ABD’nin ABD kontrolünden uzaklaşmış Türkiye’yi “Yeni 
Türkiye Cumhuriyeti” projesi ile yeniden kontrol altına almayı (Erol,2017: s.) hedeflediğini ifade 
edebiliriz. Fakat Türkiye ABD’nin bu açık oyununu, daha önce Gezi Parkı olayını, 15 Temmuz Hibrid 
Darbe girişimini bertaraf ederek ABD’nin oyununu bozduğu gibi Fırat Kalkanı operasyonu, akabinde 
başlattığı “Zeytin Dalı Barış Harekâtı” ile darbe vurmuştur. Ayrıca Türkiye’nin bu kararlı girişimleri 
ABD’yi çaresizliğe itmiştir. ABD’yi çaresizliğe iten Türkiye’nin bu kararlı politikasını devam 
ettirerek, ABD’ye karşı taviz vermemesi gerekmektedir. Tabi ki burada önemli olan Tahran, Moskova 
ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye’nin vermiş olduğu mücadelesinde Ankara’nın yanında olduğunu 
göstermeleri gerekmektedir. Tersini yapıp, Türkiye’nin kararlı mücadelesini eleştirir ve engel olmaya 
çalışırlarsa, sadece Türkiye değil bölgenin haritasının tamamen değişmesi kaçınılmazdır. Hatta 
ABD’nin bölgede çıkartmaya çalıştığı kontrollü savaş stratejisinin gerçekleşmesinin ve bu stratejinin 
yeni bir kitlesel savaşa yol açması zamanın konjonktürel yapısı iyi analiz edildiğinde kaçınılmaz 
görünmektedir.  ABD’nin bugüne kadar uygulamaya kalktığı planlar Ankara, Tahran ve Moskova’nın, 
özellikle Türkiye’nin kararlı politikasıyla bozulmuş görünmektedir. Bu kararlı ittifak ve politika 
devam ettirilmesi gerekmektedir. 

ABD’nin Zayıfladığının Göstergesi: Kumdan Devlet Planları Tek Tek Yıkılıyor  

Aslında bu başlık biraz abartılı gelebilir fakat başta Türkiye olmak üzere Türkiye’nin yakın 
çevrelerine ve ABD’nin dünya genelinde yaşadığı hezimetlere, giriştiği ittifaklara bakıldığında bu 
cümlenin göründüğü gibi abartılı olmadığı anlaşılacaktır. Nasıl mı?11 Eylül terör saldırısı bahanesi 
Irak’ı işgal eden ABD, işgal sonrası hem İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye gibi yakın dostlarını 
tek tek kaybetmiş, hem de Ortadoğu’da etkinliğini artırabilmek için Kuzey Irak’ta inşa etmeye çalıştığı 
Lejyoner devlet hayalleri suya düşmüştür. Oysaki ABD Soğuk Savaş hemen sonrasında hayalini 
kurmuştu ve bu hayalin gerçekleşmesi için milyarlarca dolar harcamıştı. ABD’nin Lojyoner Devlet 
hayali, Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin referandum yolu üzerinden ilan etmek istediği “Kumdan 
Devlet”  Türkiye-Irak ve İran üçlüsünün kararlı iradesi ile çökertilmiştir (Erol,2018). Ayrıca bu üçlü 
devletin kararlı iradesini ve referandum karşıtı tezini başta AB üyesi devletler olmak üzere Rusya, Çin 
ve Kore gibi devletler desteklemiştir. Dolayısıyla ABD’nin” böl-daralt ve yönet” politikasıyla kurmak 
istediği “Kumdan Devlet” anlayışı bir esintiyle bir anda dağılmıştır. Hatta ABD inşa etmek istediği 
Kumdan Devlet ile Ortadoğu bölgesini bölerek yönetmek isterken aynı zamanda farkında olmadan 
bölge devlerinin birleşmesinin önünü açmıştır. 
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Bu birleşmelerden Soğuk Savaş sonrasından bu yana ABD’nin ilk defa hem Batılı, hem de bölge 
ülkelerinin birlikte hareket ederek meydan okumaları ile karşı karşıya kaldığını ve hatta ABD’nin 
uluslararası sistemdeki tekel konumunu kaybettiğini ifade edebiliriz. Örneğin Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi bölge ülkelerinin ABD’ye sırtını dönmesi, Türkiye’nin S–400 
füzelerini Rusya’dan alarak ABD’ye karşı yeni denge ve işbirliğine arayışlarına girişmesi, Suudi 
Arabistan ile Katar arasındaki krizden ABD’nin istediğini alamaması, Rusya’nın Kırımı işgali 
karşısında ABD’nin çaresizce izlemesi, ABD’nin Kudüs kararını, ABD’nin tehditler savurmasına 
rağmen BM Genel Kurulu’nun çoğunlukla tanımaması ABD’nin itibarını ve prestijini zedelemiştir. 
Hatta Türkiye’nin Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu karşısında seyirci kalan ABD, 
operasyonlara karşı Türkiye’yi sadece tehdit etme ile yetinebilmiştir. Oysaki ABD YPG/PKK gibi 
terör öğürlerine binlerce tır silah ve mühimmat(Star Gazetesi,2017) vererek terör öğütlerine büyük 
umutlar bağlamıştı. Hatta ABD Afrin’ni BOP’ un Kürdistan’ı olarak görüyordu(Sözcü,2017) ve PKK 
ve YPG’nin burada sağlayacağı başarılı sonuç ile birlikte Türkiye’de iç savaş çıkartıp “Yeni Türkiye” 
adı altında Türkiye’yi yeniden inşa etmeyi planlamıştır. Fakat ABD’nin terör müttefiklerinin 
operasyonlarda büyük darbeler alması ABD’yi derin kaygılara ve yeni saldırgan politikalara 
yönelmesine neden olmuştur. Bu kaygılar ABD’nin 6. Filo’ya yöneltmiştir. ABD’nin 6. Filo’ya 
yönelmesi ABD’nin uluslararası alanda kaybettiği imajını düzeltebilmek için Akdeniz ve Ortadoğu’da 
tekrar kaba güce başvuracağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ABD’nin 6. Filo’ya yönelmesini, 
ABD’nin bir yandan Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi’ne ve İsrail’e korkmayın yanınızdayım mesajı 
verdiğini(Erol,2018), diğer taraftan da ABD’nin kendine yeni yandaş veya yeni maşa müttefikler 
arayışları içerisinde olduğu şekilde okuyabiliriz. Dolayısıyla 2000’li yıllarda ABD nereye el attıysa eli 
boş dönmüştür. Bu ise ABD’nin uluslararası sistemdeki etken politikasının sonun geldiği ve artık 
ABD’nin uluslararası kamuoyunun gözünde itibarının tükenmek üzere olduğu anlamına gelmektedir. 
Çünkü bugün artık gerek bölge ülkeleri, gerekse pek çok dünya ülkesi ABD’nin anlayacağı dilden 
konuşmaya başlamıştır. Ve ABD’nin Kumdan Devlet modeli planları da tek tek yıkılmaktadır. Bu 
gelişmelerin farkında olan ABD son zamanlarda kendini uluslararası arenada hissettirebilmek için 
rotasını “çelik -çomak” oyunlarına yöneltmiştir. Bu oyun ise liderliği kaptırma kaygısı içerisindeki 
ABD’nin son oyunu olduğunu ifade edebiliriz. 

Sonuç Yerine: Yeni Dünya Düzeninde ABD’nin Gelecek Kaygısı; Bir Devrin Sonu mu? 

İngiltere ile Almanya çekişmesi sonrası 20. yüzyılın küresel dünyasında başat konumuna yükselen 
ABD, 20.yüzyıl boyunca uluslararası sisteme yön vermiştir. Özellikle Soğuk Savaş Sonrası dönemde 
küresel dünyanın tek gücü olmuştur. Bu süre zarfında Batılı devletler, özellikle İngiltere ve Türkiye 
ABD’nin Truva atı görevini üstlenmişti. Hatta bu hususta İngiltere’nin ABD’nin mutfağın arka 
tarafında kas gücünü oluşturduğunu ve ABD’nin dış politikasında her zaman yer edindiği ifade 
edilebilir. Fakat Soğuk Savaş’ın son bulması ile ABD dünyanın jandarmalık rolünü tek başına 
üstlenmiş ve 1990’lı yılların son dönemlerinde Ortadoğu İnisiyatifi (daha sonra BOP) projesi 
çerçevesinde dünyayı yeniden şekillendirmek istemiştir. Bu Proje ABD’nin yeni yüzyılda da başat güç 
olarak varlığını devam ettirebilmesi için hayatı önem taşımaktadır. ABD, bu projenin sınırları oldukça 
geniş tutmuş ve bu proje ile pek çok devletin sınırlarının değişmesini, özellikle Ortadoğu’da yeni 
devletlerin oluşmasını öngörmüştür. Dolayısıyla ABD, proje ile kendi geleceğini ve mevcut başat güç 
pozisyonunu, dünyanın haritasını yeniden çizerek veya şekillendirerek sağlamayı amaçlamıştır. Fakat 
Baba Bush döneminde gündeme getirilen ABD’nin Yenidünya Düzeni Projesi dönem uluslararası 
yapısı ve küresel sorunlarından dolayı bir türlü hayata geçirilememişti. Bu ise ABD’yi tedirgin 
etmiştir. 21. yüzyılın hemen başında vuku bulan 11 Eylül terör saldırısı ABD’ye Yenidünya Düzeni 
(BOP) Projesi’nin hayata geçirebilmesi için bir fırsat doğurmuş ve ABD 11 Eylül saldırısı sonrası 
projeyi hayata geçirmek için start vermiştir. Zira ABD terör saldırısını gerekçe göstererek, terörle 
mücadele çerçevesinde önce Afganistan’a müdahale etmiş ve sonrasında ise Irak’ı işgal etmiştir. 
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ABD’nin bu ülkelere savaş ilan etmesi BOP’un bir parçasını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Bu 
ifadenin en önemli ispatı olarak, operasyon sonrasında uluslararası kuruluşların gözlemcilerinin 
yayınladığı raporlarında, ABD’nin ileri sürdüğü terör gerekçelerinin asılsız olduğu ve gerçeği 
yansıtmadığına yer vermesi gösterilebilir. 

ABD’nin içerisinde bulunduğumuz yüzyılda BOP’ta ısrar etmesindeki en önemli neden, uluslararası 
düzeni tehdit eden unsurların artması ve ABD’nin bu küresel tehditler karşısında kendini yeterince 
savunamaması olduğunu ifade edebiliriz. Başka bir ifade ile Yenidünya stratejisinin altındaki en 
önemli neden artan küresel tehditler karşısında Amerikan halkının yaşam kaygılarının giderilmesi ve 
azalan refah düzeyinin artırılmasıdır. Bu yaklaşım ile ABD, kendilerinin yaşam sahası olarak Orta 
Asya, Ortadoğu ve Hazar Bölgesi’ni görmekte ve bu bölgelerde kurulacak bir egemenliğin kendi 
varlığının sürdürülmesi ile eş değer olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla ABD Yenidünya Düzeni 
projesi önünde engel olabilecek devletleri belirlemiş ve bu devletleri haydut devlet olarak ilan etmiştir. 
ABD’nin haydut olarak ifade ettiği devletlere bakıldığında; İlk sırada İran, Kuveyt, Umman Irak, 
Libya, Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin ve K. Kore yer alırken ikinci sırada ise Katar, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Yemen Bahreyn, Endonezya, Suudi Arabistan, G. Kore, Mısır,  Fas, Cezayir, Tunus ve 
Türkiye yer almaktadır. Üçüncü sırada Çin, Afganistan, Pakistan, Bangladeş,  Rusya ve Rusya’nın 
arka bahçesi olan Kuzey Kafkasya ülkeleridir. ABD’nin sıraladığı ülkelere bakıldığında; listede 
bulunan ülkeler ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkeleridir. Genel olarak ABD’nin nüfuz kurmak istediği 
topraklarda yaklaşık dünya nüfusunun yarısı kadar insan yaşamakta ve bu ülkelerin sahip olduğu 
topraklar 50 milyon metre kareden fazla alanı kaplamaktadır. Şayet ABD bu topraklar üzerinde 
etkisini kurup kontrolü altına alabilirse hem ABD vatandaşlarının hayat kaygıları ortadan kalkar, hem 
de ABD bölgede imparatorluğunu kurarak geleceğini güvenlik altına alınmış olur. 

ABD Yenidünya Düzeni stratejini hayata geçirmeye çalışırken, “böl -zayıflat yönet ya da küçült-
birleştir-yönet” tarzı bir politika izlemektedir. Üstelik ABD bu stratejiyi hayata geçirmeye çalışırken 
tek başına ve Türkiye, Rusya, Çin, İran, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri dikkate almadan ve bu 
ülkelerin bazılarının da topraklarını yukarıda ifade edilen politika tarzıyla bölüp parçalayarak yönetme 
arzusu içerisine girmiştir. Özellikle Irak işgali sonrası, ABD’nin asıl niyetinin ortaya çıkmasıyla 
birlikte başta İngiltere olmak üzere Türkiye, Fransa gibi pek çok ülke ABD’ye olan desteğini azaltmış 
ve ABD’ye meydan okumaya başlamışlardır. Hatta ABD’ye meydan okuyan ülkeler ABD’ye karşı 
tavrını yeni bloklar veya kutuplaşmalara kalkışarak göstermeye çalışmışlardır. Örneğin bir zamanların 
başat güçleri İngiltere ve Fransa ABD’nin projesi (BOP’a) karşı yeni SykesPicot’u gündeme getirerek, 
“eğer Ortadoğu bölgesi yeniden şekillenecek ise bu süreç içerisine bölgenin eski hâkim güçlerinin de 
dâhil edilmesi gerektiği” tezini savunmaya başlamıştır. Özellikle Batının diğer devletleri ile ABD 
arasındaki ayrışmalar Obama yönetiminin ikinci döneminde başlamış ve sonraki dönelerde meydan 
okumaya dönüşmüştür. Örneğin 2013 yılında İngiltere ABD’nin gelecek yüzyıl projesine karşın Çin, 
Türkiye, Fransa gibi ülkeler ile ilişkileri geliştirerek Yeni İpek Yolu projesini tekrar hayata geçirmek 
istediği gözden kaçmamaktadır. Hatta bu doğrultuda Asya Alt Yapı Yatırım Bankası kurulmuş ve 
bugün bu Bankanın 100 milyar dolar bütçesi ve 10’larca kurucu üyesi bulunmaktadır. İngiltere ve 
Çin’in bu hamlesi ABD’nin BOP’una karşı meydan okuma niteliğindedir. 

ABD’nin geleceğine yönelik hayata geçirmeye çalıştığı Büyük Ortadoğu projesi karşısında yer alan bir 
diğer ülke grubu Türkiye, Rusya ve İran’dan oluşmaktadır. Ankara, Tahran ve Moskova ittifakı, 
ABD’nin hesabında olmayan birliktelikle günbegün kendini gerek diplomasi masasında, gerekse 
sahada birer oyun bozucu faktör olarak göstermektedir. Bu ittifakın amacı bir yandan ABD’nin Büyük 
Ortadoğu Projesine engel olarak ABD’yi bölgeden-coğrafyadan çıkartmak, diğer yandan da bölgede 
huzur ve istikrar sağlamaktır. Dolayısıyla bu ittifak ABD’yi tedirgin etmiş ve ABD’nin coğrafyadaki 
mevcut kazanımlarını da tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu mevcut durum 
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karşısında ABD ise PYD, YPG, SDG ve PKK gibi terör örgütleri ile iş birliğine giderek Yenidünya 
düzeni politikasını hayata geçirmek için çaba sarf etmektedir. Terör örgütlerini bir dış politika aracı 
olarak kullanan ABD, başta Avrupalı ülkeleri kendi içinde veya yakın komşuları ile çatıştırmak olmak 
üzere, Hristiyan-Müslüman veya Doğu- Batı arasında savaş çıkarmak gibi her türlü olası senaryoyu 
hayata geçirmek için radikal karar almaktan çekinmemektedir (Erol,2017). Örneğin ABD Başkanı 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi bu senaryonun bir parçası niteliğindedir. ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesindeki asıl amaç; birinci olarak eğer bu kararı diğer dünya 
ülkeleri tanısalardı AB’nin geleceğini garantiye alacak olan proje hayata geçmiş olacaktı. İkincisi 
amaç ise diğer dünya ülkelerinin kararı tanımamasıyla birlikte ABD kontrolünde Hıristiyan-Müslüman 
veya Doğu-Batı arasında bir dünya savaşı başlatmayı hedeflemiştir. Fakat ABD, İsrail ve ABD’den 
korkan birkaç ülke hariç hiçbir dünya ülkesi ne ABD’nin kararını desteklemiş, ne de birbirine karşı 
savaş çıkartacak girişimlerde bulunmuşlardır. Bilakis ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden 
kararı uluslararası gündeme taşımışlar ve BM yapılan oylamada ABD’nin tehdidine rağmen ezici bir 
çoğunlukla kabul etmemişlerdir. Bu karar aynı zamanda diğer uluslararası devletlerin ABD’ye 
göstermiş olduğu kırmızı kart niteliğinde olmuştur. BM kararı ile devletler “tek kutuplu sistemin 
sonuna gelindiği, ABD’nin artık eskisi kadar güçlü olmadığı ve uluslararası sorunları ABD’nin 
istediği gibi tek başına çözemeyeceği” mesajını vermişlerdir. Güç kaybının farkında olan ABD başat 
güç pozisyonundan olmamak için son oyununu çelik ve alüminyum üzerinden oynamaya başlamıştır. 
Başka bir ifade ile ABD uluslararası arenadaki güç kaybını ticaret savaşları ile gidermek istemektedir. 
Hatta bu doğrultuda ABD’nin -Trump’ın mevcut bakanlıklarda değişikliğe giderek yeni bir savaş 
konseyi oluşturmaya çalıştığı AB, Çin, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve Türkiye gibi pek çok 
dünya ülkesinin dikkatinden kaçmamıştır.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ABD’nin 2000’li yıllardan, yani 11 Eylülden bugüne kadar aldığı kararlar 
ve uygulamaları ciddi anlamda başta ABD olmak üzere pek çok bölgede ve ülkede tıkanmaya veya 
krizlere neden olmuştur. Özellikle ABD’nin tek başına dünyanın jandarmalığına soyunması ve 
uluslararası sistemi etkileyecek karları tek başına almaya çalışması, dünyayı ilgilendiren konularda 
terör örgütleri ile müttefik ilişkileri geliştirmesi, başta Batı’nın diğer devletleri olmak üzere pek çok 
dünya ülkesinin tepkisine neden olmuştur. Bu tepkiler neticesinde günbegün ABD yalnız kalmış ve bu 
durum ABD’nin saldırgan politikalar üretmesine neden olmuştur. ABD durumun farkında olup, 
mevcut şartlarda gücünü koruyamayacağını bilmektedir. ABD’nin derin politikasına göre gücünü geri 
kazanmanın yolu büyük bir savaştan geçmektedir. Dolayısıyla ABD’nin Suriye politikasında veya 
Ortadoğu politikasında değişikliğe gitmesinin altında bu düşünce olduğunu söyleyebiliriz. ABD’nin 
derin politikalarının altındaki büyük çaplı savaş düşüncelerinin temelleri Obama döneminde atılmış, 
Trump döneminde ise bu politika tamamlanmak istenmiştir. Fakat ABD’nin büyük çaplı savaş 
çıkartma hevesi içerisinde olduğu diğer devletler tarafından fark edilmiş ve ABD’nin bu politikasına 
karşı diğer devletlerde önlem ve tedbirler almaya başlamışlardır. Her ne kadar ABD saldırgan 
politikalar çerçevesinde başat güç pozisyonunu korumak için önlem ve tedbir almaya çalışsa da, bu 
önlem ve tedbirlerin ABD’yi korumadığı bilakis bu politikaların ABD’nin uluslararası arenadaki etken 
gücünün her geçen gün gerilemesine neden olduğu görülmektedir. ABD’nin dünya siyasetindeki etken 
gücünü kaybetmesi başta ABD olmak üzere uluslararası sistemde önemli sonuçlar doğurmuştur. 
Bunlardan ilki, ABD’nin hegemonya krizinden ABD’ye alternatif farklı güç odakları ortaya çıkmıştır. 
Özellikle Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Türkiye bu motivasyona sahip ülkeler olarak dikkati 
çekmektedirler. İkinci olarak uluslararası sistemde güç boşluğu oluşmuş ve bu güç boşluğu özellikle 
Ortadoğu’da sorunları da beraberinde getirmiş ve bölgenin istikrarsızlaşmasını neden olmuştur. 
Üçüncü olarak ise ABD müttefiklerini kaybetmiştir. Artık gücün merkezini temsil etmeyen ABD, 
gücünü geri kazanabilmek için değişik terör örgütleri ile müttefik ilişkileri geliştirmeye başlamıştır. 
Bu ise ABD’nin geleceğinin risk altına girmesine neden olmuştur. Son olarak ise ABD’nin gücün 
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merkezini temsil edememesi ile birlikte uluslararası sistem yeni başat gücünü veya patronunu aramaya 
başlamıştır. 
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AHLAKİ TEMELLERE DAYANAN İSLAM EKONOMİSİ SİSTEMİNDE 
DEVLETİN ROLÜ  

                 

 

Mehmet YÜCE1    Muhammed ÇELİK2 

ÖZ 

İnsanların toplu halde yaşamaya başlaması ile birlikte üretim, dağıtım ve tüketim ile ilgili olayları denetlemek ve 
ihtiyaçların kıt kaynaklarla en etkin şekilde karşılanması amacıyla iktisat bilimi ortaya çıkmış ve iktisat, toplum 
yaşamını yönlendiren vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. Toplumlar sosyo-kültürel ve dini 
yaşamlarından kaynaklı ihtiyaçları doğrultusunda iktisadi sistemlere yön vermişlerdir. Bu doğrultuda günümüzde 
içlerinde İslami ekonomik anlayışında olduğu birçok ekonomi sistemi ortaya çıkmıştır. İslam ekonomisi esas 
itibariyle asli kaynakları Kur’an ve sünnet olan bunun yanında icma, kıyas gibi kaynakları da referans alan bu 
yönüyle dini temellere dayanan bir iktisadi sistemdir. Dini temele dayalı bir anlayışı benimsemesi itibariyle diğer 
ekonomik sistemlerden ayrılmaktadır. Bu ekonomik sistemin etkin işleyişi devlet ve toplumun islam ekonomisi 
kuralları üzerinde mutabık kalarak birbiri ile uyumlu hareket etmesine bağlıdır. Sistemin işleyişinde herhangi bir 
tarafın eksik ya da yetersiz kalması İslam ekonomisini etkinlikten uzaklaştıracaktır.  

Anahtar Kelimeler; İktisat, Ölçülülük, Sosyal adalet, İslam’da Siyaset, İslam Ekonomisi. 

 

GOVERNMENT ROLE IN ISLAMIC ECONOMY SYSTEM OF MORAL BASES 

 

ABSTRACT 

At the beginning of people's collective life, the economy has emerged to control the events of production, 
distribution and consumption and to meet their needs in the most efficient way with scarce resources, and the 
economy has become one of the indispensable elements leading to the life of society. Societies have driven 
economic systems in line with the needs of their socio-cultural and religious life. In accordance with, there are 
many economical systems in which Islamic economics is in their day. The Islamic economy is basically an 
economic system based on religion, which refers to such sources as the Qur'an and the Sunnah, as well as the 
sources such as dissolution and comparison. An understanding based on religion is separated from other economic 
systems by its adoption. The effective functioning of this economic system depends on the state and the society 
acting in harmony with each other in agreement with the rules of Islamic economy. The inadequacy of any side in 
the operation of the system will make the Islamic economy inactive. 

Keywords: Economy, Proportionalty, Social Justice, Islam and Politics, Islam Economics.  

Jel Codes: A14, B26, F15, F02, Z12.  

 

GİRİŞ 
Dünya yaradılışı itibariyle tamamen bir sistem üzerine kurulmuş bir yapıya sahiptir. Nitekim 
bugün dahi tam anlamıyla çözülmüş değildir. Bu sistem içerisinde yer alan insanda yaradılışı 
itibariyle mükemmeliyet zinciri içerisinde yer almaktadır. Dünya’ya adaptasyon süreci 

                                                             
1 Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, myuce@uludag.edu.tr 
2 Ar. Gör. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 
muhammedcelik@uludag.edu.tr. 
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içerisinde insanlar birçok şeyi yaşayarak ya da yaratanın isteği üzerine öğrenmiş olarak (Taha 
20/50) hayata devam etmişlerdir. İnsanoğlunun sayısında yaşanan artış zamanla onları 
birbirlerine muhtaç konuma getirmiş ve birbirleri ile iyi anlaşmanın yolunu evrensel kurallar 
koyarak bulmuşlardır. Bu bağlamda ortaya çıkan evrensel kurallar insanoğlunun çevresinden 
öğrendiği kurallar, mensubu olduğu toplumun kurallarından ve dini kuralları da içerisine alan 
çeşitli ahlak ve saygı kurallarından oluşmuştur. Bu çerçeve de dini kurallar ise her inanca göre 
yaratanın emirlerinden oluşmaktadır. İslami açıdan ortaya çıkan kurallarda Allah’ın emir ve 
yasaklarını içerisine alan kurallar bütünüdür. Bu kurallar temelde toplumda ölçülü olmayı, 
ahlaki değerlere sahip olmayı ve sosyal adalete sahip olmayı emreden kurallar manzumesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam, kurallar koyarken toplum yaşamını kategorize etmek 
yerine bir yapboz’un parçaları gibi bütünleşince anlam ifade eden bir yapı olarak düşünerek, 
koymuş olduğu kuralların toplum yaşamının her alanına uygulanması gerektiğini emretmiştir. 
Nitekim bu alanların içerisinde iktisadi hayatta yer almaktadır. Allah’ın koyduğu kurallara göre 
yapılan bir düzenleme ise karşımıza İslam’a özgü olan İslam ekonomisini çıkarmaktadır. Bu 
çalışmada Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda İslam’a uygun bir ekonomik anlayışın nasıl 
olması gerektiği ve batı ekonomilerinden farklarının neler olduğu açıklandıktan sonra bu 
ekonominin İslam toplumlarında uygulanabilir olması için toplum ve devlet siyasetinin rolü 
üzerine tartışılacaktır. 

 
1. İSLAM İKTİSADI: ORTA VE DOĞRU 
Ekonomi Antikçağda ilk olarak Aristoteles tarafından ileri sürülmüş olup latince “ev ve 
yönetim” anlamlarına gelen “oikos” sözcüğüyle “yasa” anlamına gelen “nomos” sözcüğünün 
bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. “Oikonomos” anlamıyla da “hanehalkını yöneten biri” 
anlamına gelmektedir (Mankiw, 2008: 3). Türkçe’de ise ilk kez XVI. yüzyılda “menzil” 
terimiyle Taşköprülüzade Ahmet ve Kınalızade Ali tarafından kullanılmıştır (Hançerlioğlu, 
1993: 78). Ekonomi, toplumun kıt kaynaklarını nasıl yönettiğinin incelenmesidir. Çoğu 
toplumda, kaynaklar tek bir merkezi planlamacı tarafından değil, milyonlarca hane halkı ve 
firmanın ortak eylemleri ile tahsis edilir (Mankiw, 2008: 4). Ekonomi, insanın sıradan iş 
yaşamındaki eylemlerinin bir çalışmasıdır; Gelirini nasıl aldığını ve nasıl kullandığını sorgular. 
Ayrıca, kıt kaynaklar içerisinde süreli olarak değişen ve gün geçtikçe çoğalan sonsuz 
ihtiyaçların giderilebilmesi için mal ve hizmet üretilmesi ve bunların paylaşılması ile bu 
faaliyetlerden doğan gelir paylaşımı ile de ilgilenmektedir (Zeytinoğlu, 1985: 1). Dolayısıyla, 
bir tarafta servetin, diğerinin ve daha önemli olanın, insanın çalışmasının bir parçası olduğu bir 
çalışmadır (Marshall, 1895: 1). Ekonomi kavramının eş anlamlısı ise literatüre Arapça “kasd” 
kelimesinden türeyen iktisattır (Hançerlioğlu, 1993: 78). İktisat, kıt kaynakların insan 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yönetilmesi bilimi veya bir toplumun iktisadi problemlerinin 
nasıl çözümleneceğini inceleyen ve yol gösteren bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (Şahin, 
1997: 11). İslam toplumları üzerinde etkili sosyo- ekonomik çalışmaları ile bilinen İbn Haldun 
iktisadî anlamda faaliyeti, “insanı diğer canlılardan ayıran bir özellik” olarak görmüştür. Toplu 
halde yaşama ihtiyacı hisseden insanın başkaları ile mal ve hizmet değişiminde bulunma 
ihtiyacı hissedeceğini bu ihtiyacın diğer toplumsal ihtiyaçları da “asabiyet”3 çerçevesinde 

                                                             
3  Düşmanların saldırmasından korunma ve saldıranları savma, hakkına sahip çıkma, insanların birbirine 

kenetlenerek güçlü bir topluluk meydana getirmeleriyle olur ki buna “asabiyet” denir. Ayrıntılı bilgi için 
bakınız; İbn Haldun, a.g.e., ss. 309- 311. 
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ortaya çıkardığını savunmaktadır (Haldun, 2016: 119-120). Ona göre iktisadî faaliyette 
bulunmak “Allah katında rızkınızı arayınız” (Ankebut 29/17)  ayeti ile Allah’ın emridir.  Yine 
ona göre Allah, insanı hayatını sürdürebilmesi için beslenmeye ihtiyaç duyacağı bir özellikte 
yaratmış, sonra bunun yollarını peygamber aracılığı ile insanlara göstermiştir.  Yüce Allah, 
“Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir” (Taha 
20/50) buyurmuştur.  

İktisat kavramı, Kur’an’da ise “orta ve doğru” anlamlarında da kullanılmaktadır (Çobanoğlu, 
2013: 15; Yıldız, 2017: 32-33). İslam yapısı itibariyle toplum hayatını hemen hemen her nokta 
da düzenleyen bir anlayışa sahiptir. Bu durumda İslam’ın ekonomik, sosyal ve dini açıdan 
yaşam kurallarını birleştiren bir yapısı olduğu görülmektedir. İslam’da toplum yaşamını 
düzenleyen kurallar esasen iki temel ayrıma tabi tutulabilir. Bunlardan ilk grupta yer alanlar 
doğrudan Allah’ın kelamı olan “Kur’an” ve Peygamberin hayatı boyunca kendi yaşamından ve 
kabul edilmesini uygun gördüğü öğretilerden oluşan “Sünnet”’dir (El-Ashker ve Wilson, 2006: 
32). Bu hususta tamamlayıcı kaynaklar ise, İcma, Kıyas ve İçtihattır (Falay, 1994: 222-236). 

Bu bağlamda öncelikle Kur’an da iktisat için tanımlanmış olan “orta ve doğru” kavramlarının 
üzerinde durmakta yarar vardır. İslam inancına göre “Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka 
(Şuara 26/88).” ayetinden de anlaşılacağı üzere bir inanandan öncelikle temiz kalpli olması 
istenmektedir. Bunun dışında iktisat da dâhil her şey bir araçtır. Bu araçlar insanın Allah 
yolunda geçireceği sürecin birer uğraşısı şeklindedir4. Nitekim bir başka ayette “O, yeri sizin 
için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler 
çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın (Bakara 2/22).”; Sizi hükümdarlar 
kılmıştır ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti (Maide 5/20).” 
vurgulayarak doğal kaynakların insanların emirlerine verildiği bildirilmektedir. Başka ayetlerde 
de insanın evrenin merkezi olduğu, göklerde ve yerde ne varsa insanın hizmetine sunulduğu ve 
doğal kaynakların açık ve gizli olarak verildiği vurgulanmıştır (Nahl 16/12-14, İsra 17/70, Hac 
22/65 ve Casiye 45/12-13). İnsanoğlunun, hizmetine sunulan bu doğal kaynakları, hayatın 
maddi varlığına tamamen teslim olmadan Dünya’ya geliş amacının farkında olmak ve sürekli 
bunu hatırlamak şartıyla, sosyal refahlarının ve hayatın devamı için kullanmalarına izin 
verilmiştir5. Fakat maddi hayatı toptan terk etmekte tıpkı maddi âlemde kaybolmak gibi 
görülmüş, dünya hayatını ahireti unutmadan dengeli ve Allah’ın emrettiği gibi terk etmeden 
yaşamak gerektiği hatırlatılmıştır. Nitekim bu durum kasas süresi 28.ayette “Allah'ın sana 
verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı 
gibi sen de iyilik yap …. (Kasas 28/77)”. şeklinde vurgulanmıştır. Kur’an da vurgulandığı gibi 
birçok sünnet ve hadiste de iktisadın İslam açısından orta ve doğru anlamının aynı şekilde 
vurgulandığı görülmektedir.  

İslam ekonomisinin temelini oluşturan “orta ve doğru” olmaya yönelik Kur’an da yer alan 
emirler ile beraber birçok hadiste de toplum hayatına dair aynı yolu gösterdiği görülmektedir. 
Bunlardan bazıları; “Allah’ım! Zenginlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! 
                                                             
4  Bknz; “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık..(Sad 38/27)”, “Biliniz ki, mallarınız ve 

çocuklarınız birer imtihan sebebidir… (Enfal 8/28).” 
5  Bknz; “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, 

sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici 
menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır (Al’i İmran 3/14).”; “Dünya hayatını ahirete 
tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar (haktan) uzak bir 
sapıklık içindedirler (İbrahim 14/3).” 
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Muhtaçlık/Fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım (Buhârî, Deavât, 39; Müslim, Zikr, 49).”, 
“Allah’ım! Senden hidâyet ve takvâ, kanâatkârlık ve zenginlik diliyorum (Müslim, Zikr, 72; 
Tirmizî, Deavât, 72; İbn Mâce, Dua, 2.).”  “Komşusu aç iken tok olarak geceleyen (olgun-
kâmil) mü’min değildir (İbn Ebî Şeybe, Kitâbu’l-îmân (nşr. Nâsıruddîn el-Elbânî), Dımeşk).”, 
“Hiç kimse asla kendi el emeğinin karşılığından daha hayırlı bir rızık temin etmemiştir (Buhârî, 
Büyû’, 15; İbn Mâce, Ticâret, 1.’den aktaran Hıdır, 2009).” Kur’an ve hadislerde açıklandığı 
üzere İslam “orta ve doğru” ya yönelen bir denge dini olarak kabul edilmiştir. İslam’ın orta ve 
doğru” olma vasfı, sosyal ve ekonomik hayat başta olmak üzere her alanda kendisine yer 
bulmuştur. Nitekim hadislerin iman, ibadet, ahlâka dair açıklamalarında, iktisadî hayatın 
tanzimine açıklamalarda toplumun sosyal ve iktisadî problemlerine yönelik dengeli ve doğru 
yolu gösteren çözüm yolları bulunmaktadır. 

 

2. EKONOMİYE İSLAMİ AÇIDAN BAKIŞ 
2.1. İslam Ekonomisi Prensipleri 
İslam’ın toplumun her türlü faaliyetini düzenleyen bir din olduğu düşünüldüğünde ekonomi de 
bu düzenlemelerin içine girmektedir. İslam ahlakının egemen olduğu Müslüman toplumlarda 
bir takım emir ve yasaklar ile kurallar İslam ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Bu 
kuralları esas alan İslam ekonomisi ise, toplumda adaleti, bölüşümü, dengeyi ve toplumsal 
refahı esas alan ahlaki temeller üzerine oturtulmuş bir ekonomiyi hedeflemektedir. İslam 
inancına tabi olan bir insan açısından ise, ekonomi için de İslam’ın felsefesine uygun hareket 
ettiği ve bu şekilde elde ettiği kazancı dinen uygun, yapmış olduğu faaliyetler de ibadet 
olacaktır. İslam’ın kendi içinde barındırdığı prensipler gereğince her Müslümanın emeği ile 
çalışarak gelir elde etmesi gerektiğini ve onlar için bunun hayırlı olduğu emredilmiştir6. Bu 
doğrultuda bir Müslümanın öncelikli görevi emek gücü ile geçimini sağlamasıdır. Emek gücü 
ile mevcut ücret ve çalışma şartlarında çalışmak istediği halde iş bulamaması durumunda tabi 
olduğu yönetici tarafından kendisine iş bulunmaktadır. Bunun da mümkün olmadığı 
durumlarda ise, iş buluncaya kadar toplumun diğer bireyleri birbirlerine karşı paylaşımcı ve 
yardımcı olmakla yükümlüdürler7. Bu sistem günümüzdeki işsizlik sigortası uygulamasına 
oldukça benzemekte hatta yüzyıllar öncesinden ekonomi içerisinde kendisine uygulama alanı 
bulunmaktadır. Ayrıca İslami sisteminde, işsizlik sigortasında olduğu gibi bir prim uygulaması 
olmamakla birlikte kişiye belirli bir süreliğine ödemeyi de taahhüt etmez. İşsiz olan kişi tekrar 
iş bulup iktisadi durumunu iyileştirdiği döneme kadar sistem onu desteklemeye devam 
etmektedir (Hamitoğulları, 1985: 31-32). Bu da İslam’daki yardımlaşma inancının doğal bir 
uygulamasıdır. Bununla berber günümüzde toplumsal yapıda böyle bir yardımlaşmanın pratikte 
uygulaması güç olduğundan dolayı bu işin devlet aracılığıyla müesseseleştirilmesi gerektiği 
kanısındayız.  

                                                             
6  Bu ayetlerden bazıları için Bknz; İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. 

Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir (Necm 53/39-41); Namaz kılınınca artık 
yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (Cuma 
62/10). 

7  Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri 
İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve 
yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir (Tevbe 9/60). Hadis-i Şerif; 
Koşusu açken tok yatan bizden değildir (Hz. Muhammed s.a.v).  
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İslam’ın ekonomiye ilişkin olarak toplum üzerindeki etkisine kısaca değindikten sonra İslam 
ekonomisi açısından önemli olan temel prensipler ele alınabilir. İslam ekonomisinde kabul 
görmüş olan temel prensipler ölçülülük, verimlilik ve sosyal adalettir. Sırasıyla bu ilkeleri 
inceleyecek olursak;  

– Ölçülülük ilkesi, bu ilke ekonomik hayatta iki şekilde kendisine yer bulmaktadır. Bunlardan 
ilki tüketiciler açısından ölçülü olma ilkesidir. Bu yönüyle ölçülülük insanlara gerektiği kadar, 
yeri ve zamanında harcamayı savurganlık ile ifrattan uzak durulmasını tavsiye etmektedir. 
Nitekim bu durumun Kur’an da “Ey Âdemoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve 
temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez. (A’raf 7/31).” 
şeklinde emredilmektedir. Diğer taraftan israfı yasaklayan Kur’an’ın “Eli sıkı olma, büsbütün 
eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın (İsra 17/29).” cimriliği de yasakladığı 
görülmektedir. Ölçülülük ilkesinin diğer bir tarafında ise ticaret erbapları yer almaktadır. “Göğü 
yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın 
(Rahman 55/7- 9)”. “...Ölçüyü ve tartıyı adaletle ve tam yapın... (En’am 6/152)”. 
“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından 
daha güzeldir (İsra 17/35)”. Dengenin bozulması, hayatı felç eder, fitne, fesat, anarşi ve kargaşa 
doğurur. Bu bağlamda İslam iktisadında kıt kaynakların hakim olduğu doğada, sosyal refahın 
artırılması ve kaynakların tüm topluma ve nesilden nesile etkin bir şekilde dağılımın sağlanması 
için ölçülü bir iktisadi anlayışın benimsendiği görülmektedir. 

–Verimlilik İlkesi, doğada yer alan kıt kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını öngörmektedir. Girdi olarak değerlendirilebilecek kıt kaynaklar, diğer üretim 
araçları da kullanılmak suretiyle toplumun gayrisafi milli ürün artışına etki etmekte ve ulusun 
zenginleşmesini sağlamaktadır. Bu noktada verimlilik ilkesi, en az maliyetle ortaya ürünlerin 
çıkarılmasını ve bu ürünlerin toplumda verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak dengenin 
kurulmasını öngörmektedir. Nitekim verimsiz tüketim ekonomisi gelecekteki tüketiminde 
bugünden israfına neden olurken aynı zamanda toplumda adaletsiz ekonomik dağılımı 
tetikleyecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır.  

– Sosyal Adalet İlkesi, toplumda nispi eşitlik ve adalet ilkesini savunmaktadır. Kapitalist 
sistemde hürriyet ilkesi, sosyalizm de eşitlik ilkesi esas olarak kabul etmektedir. İslam 
ekonomisinde ise adalet ilkesi esas olarak kabul edilmiştir (Kozak, 1999: 243). Nitekim bu 
durum Kur’an da “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de 
olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik 
ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha 
yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer 
(şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır (Nisa 4/135).” şeklinde vurgulanmıştır. Bununla birlikte, 
“Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin 
altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar… (Nahl 16/71).” ayetinde İslam 
ekonomisinde insanlar arasında kazanç farklılıklarının ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır. 
Bunun nedeni, İslam ekonomisinin insan emeğini esas alan bir yapı üzerine kurulmuş olmasıdır. 
Nitekim faiz gibi emeğin içerisinde yer almayan kazançlar İslam’a uygun değildir8. İslam 

                                                             
8  Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz 

(Al’i İmran 3/130), Men edildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile insanların mallarını 
yemelerinden dolayı içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık (Nisa 4/161). Faiz yiyenler, ancak 
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ekonomisinde sosyal adalet anlayışında mali gücü yüksek olanın yanında mali gücü düşük 
olanların gözetildiği bir sistem mevcuttur. Bunlardan en önemlisini Kur’an da da “mallarında 
(yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır (Zariyat 
51/19)” ayetiyle emredildiği üzere zekât oluşturmaktadır. Başka bir ayette ise “Sadakalar 
(zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri 
İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda 
cihad edenler ve yolda kalmış yolculara…(Tevbe 9/60)” verileceği açıklanmıştır. “…Dünya 
hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için 
(çeşitli alanlarda) kimini kimine derece derece üstün kıldık… (Zuhruf 43/32)”. Ölçülü bir 
toplum yaşamının sağlanması ve iş bölümünün sürekliliğinin sağlanması adına ekonominin 
aktörleri içerisinde çeşitliliğe gidildiği görülmektedir. 

İslâm’da emanete sahip çıkmak, sözü güvenilir olmak, kendisinden emin olunan insan olmak, 
malındaki diğer hak sahiplerinin payını dağıtmak, haksızlık ve zulümden uzak durmak, 
kendisine bahşedilen zamanı verimli kullanan, hâl ve hareketlerinde mülayim ve örnek insana 
uygun yaşamak gibi, emirlerinde iktisadî faaliyetlere yön veren diğer önemli kazanımlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır9. İslâmî düşüncenin nihai hedefi, her ne olursa olsun, herhangi bir çeşit, 
fayda, kâr ya da zenginliğin maksimum olmasını değil, evrenin korunmasıdır. Bu nedenle 
İslamiyet kazanç elde edilmesi konusunda herhangi bir tereddütte yer bırakmamakla beraber 
ekonomik anlamda maksimizasyonu hedef almamakta aksine ölçülülük ilkesini 
benimsemektedir. Bu husususun sadece ekonomi alanında değil bir din olarak İslam 
yaşanmasında da ne kadar önemli olduğu birçok ayet ve hadiste vurgulanmaktadır10. Böyle bir 
sistemde kişiyi çalışmaya iten saik ise, İslam inancı, üretken olduğu ve insanı emeğinin 
karşılığını almaya ittiği için ticareti faydalı bir faaliyet olarak saymıştır. Ticaretin insanları 
kaynaştırdığı ve toplumları medenileştirdiği görüşü savunulmuştur. Bununla birlikte toplumun 
hayatının devam ettirilebilmesi için her Müslüman erkek ve kadının kazanç elde edilmesi 
gerektiğini farz kabul eden İslam, Hz. Peygamberin “rızkın onda dokuzu ticarettir.” sözü ile de 
ticarete atfettiği önemi vurgulamıştır. Bu nedenle bir Müslüman adamın ticaretteki öncelikli 
hedefi Allah’ın rızasını kazanacak nitelikte kazanç elde etmesidir (Zeytinoğlu, 1985: 216). 

2.2. İslam Ekonomik Sisteminin Diğer Ekonomik Sistemlerden Farklı Yönleri 
İktisadi sistemler, toplum içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda üretimden tüketime ortaya çıkan 
uyumsuzlukları en tutarlı ve uyarlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla benimsenen 

                                                             
şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demelerinden 
dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o 
öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. (Allah onu 
affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah, faiz malını 
mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. (Bakara 2/275-276). 
Ey iman edenler! … faizden geriye kalanı bırakın. …… Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. 
Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur (Bakara 2/278-
279). 

9  Bknz; …..kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar (Bakara 2/3); Yine onlar ki, 
emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler (Mü’minun 23/8); harcadıklarında ne israf ne de cimrilik 
ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar (Furkan 25/76); Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz 
çevirirler (Mü’minun 23/3); Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları 
affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever (Al’i İmran 3/134). 

10   Bknz bazı örnekler; “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık (Kamer 54/49); Her şey onun katında 
bir ölçü iledir (Ra’d 13/8).” 
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ve uygulanan davranışların ve kuruluşların oluşturduğu bir bütün olması nedeniyle toplumun 
bir parçasıdır (Zeytinoğlu, 1985: 2). Toplumların sosyal, siyasi, ahlaki, iktisadi vb. yönlerinin 
tamamı bütünlük arz etmektedir. Bu nedenle İslam Ekonomisini ele alırken de İslam’ın toplum 
üzerindeki etkisini sadece iktisadi anlamda değil tüm yönleri ile ele almak gerekecektir (Zaim, 
2008: 16). Zira bir toplumun sadece ekonomi yönü ele alınırsa karşınıza sadece buzdağının 
görünen yüzü ortaya çıkacaktır. Her toplumun kendine özgü bir yapıya sahip olması nedeniyle, 
ekonomide izlenecek yöntemlerin belirlenmesinde bu hususunda dikkate alınması sağlıklı bir 
ekonomik işleyiş açısından önemli olacaktır. Diğer bir değişle her ülke, içinde bulunduğu 
sosyo-politik ve hukuki yapısına göre, iktisadi doktrinleri de esas almak suretiyle kendine özgü 
bir sentez meydana getirmektedir (Zaim, 2008: 19). Nitekim bugün hâlihazırda Dünya’da 
kapitalist, sosyalist ve karma ekonomilerden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu ekonomiler “ne 
üretilmeli, ne kadar üretilmeli, kimler tarafından ve nasıl üretilmeli, kimler için üretilmeli” gibi 
temel soruların cevaplarını aramaları, kıt kaynaklar içerisinde “kişisel ve ortak ihtiyaçların 
temini” gibi ortak nedenlere dayanmaları açısından birbirine benzer olsalar da ortaya 
koydukları yöntemler açısından birbirlerinden ayrışmaktadırlar (Zeytinoğlu, 1985: 3-6). Bu 
ekonomik yöntemlerdeki farklılıklar toplumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde toplum 
gerekleri ve anlayışları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de günümüzde Dünya 
üzerinde tamamen uygulama alanı olmasa da İslam Ekonomik Sistemidir (Zaim, 2008: 16). 

İslam ekonomik Sisteminin dayanağı itibariyle Kuran ve Sünneti temel alan bir yapıya sahip 
olması ve dini bir temele dayanması, dayandığı temellerin her dönem değişmez ve 
değiştirilemez kesin hükümlere dayanması nedeniyle diğer iktisadi sistemlerden ayrışmaktadır. 
İslam tarihinde girişimci ve tüccar zümresi diğer ekonomilerde olduğu gibi iktisadi kalkınmanın 
bir süreci olarak burjuva sınıfına dönüşmemiştir. Çünkü İslam’da sınıflaşma değil, birlik ve 
bütünlük esas alınmaktadır. Emek esas üretim faktörü olarak kabul edilmiştir.  

Diğer taraftan işçi ve işveren ilişkileri İslam ekonomisinde mutlak değil, nispi ilişkilere 
dayanmaktadır (Tabakoğlu, 1985: 247-248). Kazancın sağlanmasında işçinin emeği ile 
işverenin emeği üretim sürecinde birlikte yer almaktadır. Dolayısıyla, işçiler emek sahibi, 
işverenler ise sermaye sahibi kişilerden oluşur görüşü İslam ekonomisine uygun 
düşmemektedir. Böyle bir durum toplum içerisinde sınıfsal farklılığın ortaya çıkmasına engel 
olduğu gibi aynı zamanda emeğini harcayan herkesin sermaye sahibi olmasına da imkân 
tanıdığı görülmektedir. Böyle bir durumda mülkiyetin belirli zümrelerin elinde toplanması 
önlenerek topluma yayılması hedeflenmektedir. Emek sahibinin ücreti hak edebilmesi için 
öncelikle işverenin mal ve haklarına karşı titizlikle yaklaşmalı ve ücret karşılığı emeğini hakkı 
ile ortaya koymalıdır. İşverenin öncelikle emek sahibini insan onuruna yakışır bir şekilde 
muamele etmesi ve yapacağı asgari ücret ödemesinde ise, sadece emek sahibi kişi ve ailesinin 
asgari fizyolojik şartlarını karşılayacak düzeyde değil aynı zaman da insan onuruna yakışır, 
toplumda sınıfsal farklar oluşturmayacak şekilde sosyal refahını geliştirmesine katkı sunacak 
şekilde olmalıdır (Zeytinoğlu 1985: 215). Ayrıca emeğin karşılığının sahibinin anlının terinin 
kurumadan bir an önce verilmesi meselesi de yine içerisinde İslam ekonomisine karşılık 
bulmaktadır. Hedeflenen amaç elde edilen kazancın bir an önce ihtiyaçlar doğrultusunda ve 
israf etmeden harcanması ve yeni gelirler ortaya çıkarmasıdır. Nitekim zekâtın hangi nisablar 
üzerinden neden alındığını düşünecek olursak burada da zekâtın bir diğer amacının sermayenin 
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piyasanın dışında atıl olmasının önüne geçilerek, sürekli olarak yatırım ve üretim sürecinin 
içinde kalmasını sağlamayı hedeflediği görülmektedir11.   

İslam ekonomisi özellikle aşağıda yer alan nedenlerden ötürü diğer ekonomi yapılarından 
ayrılmaktadır. Bunlar (Zaim, 2008: 20-43; Asutay, 2007: 5);  

i- Temelde dayandıkları kaynaklar ve teoriler farklıdır. Örneğin, İslam ekonomisinde faiz kati 
olarak yasaklanmışken, diğer ekonomi modellerinde faiz para politikasının temelini 
oluşturmaktadır. Bu durumda diğer ekonomilerde kar- zarar riskine katlanmadan emek 
harcamadan gelir temini mümkünken, İslam ekonomisi emek ve kar- zarar riski ile gelirin elde 
edilmesini ahlaki bulmaktadır. Diğer taraftan insana yükledikleri sorumluluklar açısından İslam 
ekonomisi “Müslüman insan” modelini benimseyerek nispi eşitlik, sosyal adalet, israfı önleyen, 
ölçülülük ve verimlilik ilkelerini kendisine rehber edinmiş dini inancının kendisine verdiği 
sorumluluklarına göre hareket eden insanı benimserken, diğer ekonomiler “iktisadi adam” 
modelini benimseyerek menfaatini maksimize etmek isteyen, rasyonalist, akılcı ve iktisadi 
üretimin faktörü olarak gördüğü bir insanı benimsemiştir (Çayıroğlu, 2014: 150).  

ii- Ekonomi içerisinde gelirin nasıl dağılması gerektiği noktasında İslam ekonomisi batı 
ekonomilerinden farklılaşmaktadır. Batılı bilim adamlarına göre, üretim faktörleri esasen emek, 
doğal kaynak, sermaye ve girişimden oluşmaktadır. Bunlardan emeğin elde ettiği gelir ücret, 
sermayenin geliri faiz, girişimcinin geliri kar, doğal kaynak geliri ise ranttan oluşmaktadır 
(Sabuncuoğlu ve Tokol, 2001: 5). İslam’ın ekonomi anlayışında herkes bir iş için zihinsel ve 
fiziksel çabaları sonucunda kazanç elde eder. Çünkü Kuran’da “İnsan için kendi emeğinin 
karşılığından başka bir şey yoktur (Necm 53/39)”, buyrulmaktadır. Ayrıca İslam ekonomisi 
keskin sınıfsal farklılıklara karşı çıkmaktadır. Diğer taraftan çalışamayan iş gücü olmayan veya 
sermayesi bulunmayan kişiler de devletin koruması altında olup gelir dağılımından pay almakta 
ve bütçede kendilerine fakir ve miskin kaleminden (modern bütçe anlayışında sosyal transfer 
harcamaları ödeneği) yer ayrılmaktadır (http://islamiktisadi.net/index.php/2017/11/05/islam-
ekonomisinde-gelir-dagilimi-ucret-kar-faiz/, 27.07.2018). Öyle ki İslami anlayış bütçe de 
Müslümanlardan alınan vergilerin sarf yerlerini belirlerken zekât gelirleri altında fakir ve 
miskinlere, kalpleri kazanılmak istenilenlere (Muellefetu’l- kutub), kölelikten kurtarılacak 
kimselere (Rikab), ağır borç altına girmiş kimselere (garimin), Allah yolunda olanlara (Fi-
Sebilillah) ve Yolculara (İbnu’s- sebil) bile yer ayırmıştır. İslam hukuku ihtiyaç sahibi olan 
kişileri gözetirken insanlar arasında dini ayrıma gitmeksizin toplum da gayrimüslimleri de 
devlet hazinesinden destekleyerek toplumun topyekûn yoksulluktan kurtulması için çaba 
harcamıştır. Rivayete göre; İmam Ebu Yusuf, dilenmekte olan yaşlı ve kör bir gayrimüslimi 
devlet hazinesine gönderdiğinde Hz Ömer’in memura Tevbe suresi 60. ayeti örnek göstererek 
kitab ehli gayri Müslimlerin bu kaynaklardan faydalanabileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu 
kaynaklar dışında kitab ehli olmayan gayri Müslimlerin de İslam devleti bütçesinde 
düşünüldüğü görülecektir (Yeniçeri, 1984: 194). 

iii- Diğer ekonomiler insani değerleri esas alır ve çıkar gruplarının lehine kolaylıkla gayri adil 
olarak değiştirilebilir. Neticede müteşebbis, kapitalist ve azınlık bir zümre, kitleleri sömürerek 
                                                             
11  Zekâtla ilgili ayetler için bknz. 2/43, 2/83, 2/110, 27/177, 2/245, 2/254, 2/263, 2/267, 2/271, 2/273, 2/277, 3/92, 

4/77, 4/162, 5/12, 5/55, 6/141, 7/156, 9/5, 9/11, 9/18, 9/34, 9/35, 9/53, 9/54, 9/58, 9/60, 9/71, 9/75, 9/98, 9/99, 
9/103, 9/104, 11/87, 13/18, 13/22, 13/23, 14/31, 19/31, 19/54, 19/55, 20/14, 21/73, 22/35, 22/41, 22/78, 23/1, 
23/2, 23/3, 23/4, 23/60, 24/37, 24/56, 27/3, 30/38, 30/39, 31/4, 32/16, 33/33, 41/6, 41/7, 47/36, 47/37, 47/38, 
51/19, 57/11, 57/18, 58/13, 59/9, 64/16, 64/17, 70/24, 70/25, 73/20, 92/18, 98/5, 99/7, 99/8, 107/7. 
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büyük sermayeler elde ederken, toplumun geri kalanı ise belirli bir sınıfta ve kazançta yaşamına 
devam etmek zorunda bırakılmaktadır. Ayrıca böyle bir ekonomik yapı toplumda zamanla 
manevi tatminsizlik, değer yargılarının yok olması, duyarsızlaşma ve yalnızlık gibi toplumsal 
sorunları da doğurmuştur (Çayıroğlu, 2014: 151). İslam ekonomisi ise Kur’an ve sünnet temelli 
bir yapı üzerine kuruludur. Bu yapı çıkar gruplarına göre gayri adil olarak değişiklik 
gösteremez, emir ve yasakları kesindir.  

iv- Ekonomi de önemli bir üretim faktörü konumunda olan insan, İslam ekonomisi açısından 
ferdiyetçi bir konumda değil, şahsiyetçi bir konumda yer almaktadır. İslam fertleri eğiterek 
sorumluluk sahibi, ahlaklı ve iyiniyetli; üretim faktörü, tüketici, üretici ve satıcılar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. İslam ekonomisinde bir fert olarak insan toplumun üzerinde yer almaz ancak 
topluma hizmet etmek için vardır. İnsan, İslam ekonomisi açısından yalan söylemeyen, 
sözleşmelere riayet eden, tekelcilik, inkâr, karaborsacılık, spekülatif işlemlerden kaçınan kimse 
demektir. Nitekim insan için ekonomik faaliyetler gayeden çok bir araç olmanın ötesine 
geçmemektedir (Tabakoğlu, 1985: 244-247). 

v- İslam ekonomisi üretim faktörlerini ele alırken insanı Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi 
olarak gören anlayışı benimseyerek eşrefü’l mahlûkat olarak kabul edip bu çerçevede 
değerlendirmiştir. Dünya üzerindeki bu vekillik (halifelik), insanın evrenin merkezinde 
olduğunu ve Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olduğunu göstermektedir. Bu durum, İslami 
düşüncenin özüdür. Başka türlü ifade etmek gerekirse, her ne pahasına olursa olsun, ekonomik 
kaynakların yeryüzünde sahip olduğu her şey vesayet esasına dayanır. Evrenin bütünlüğünün 
sonuçları, bir birey veya grubun herhangi bir ekonomik eyleminin, başkalarının çıkarlarına 
zarar vermemesi veya evrendeki diğer iyilik kaynaklarına zarar vermesi gerektiğini gösterir. 
Ekonomi içerisinde bazı çıkar gruplarının faydaların “maksimizasyonu” için ekonomik 
kaynakların kötüye kullanılması söz konusu değildir (Ashker ve Wilson 2006: 37-38). İslam 
ekonomisi maddi yönleri, manevi yönlerle de dengeleyici bir sistemi emretmektedir. Ancak 
diğer ekonomilerde ise üretim faktörleri birer matematiksel fonksiyon olarak ele alınmıştır. 
Üretim faktörünün bir parçası olan insanda bu sistem içerisinde dişlinin mekanik bir parçası 
olmaktan çokta ileri gidememiştir. Günümüzde ekonominin içinde müteşebbise karşı emek 
sahibinin grev hakkı toplu pazarlık hakkı gibi temel haklarla korunmaya çalışılması da bu 
nedenin bir sonucu olsa gerektir.  

vi- İslam ekonomisi kar maksimizasyonu hedefini kabul etmez aksine toplum içinde 
yoksulluğun önüne geçmek için temel prensipler koyar, ayrıca eşit, adalete uygun verimlilik 
çerçevesinde ölçülülük ilkesine uygun olarak hareket edilmesi kabul edilir (Ashker ve Wilson 
2006: 40). Ancak diğer ekonomilerde kar maksimizasyonu hedefiyle piyasanın 
yönlendirilmesine izin veren bir yapıya sahiptirler. Bu piyasalarda denge arz- talep koşullarında 
kendiliğinden sağlanmakta gerektiğinde devletin müdahalesi ile piyasa tekrar işler hale 
getirilmektedir. 

vii- Bugün batı ekonomilerinden özellikle gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından olan 
enflasyon konusunda, İslami ekonomik anlayışının etkin çözümlerden biri olabileceği 
tartışılmaktadır. Ekonomik sistemlerde genel olarak enflasyonun sebebi olarak faiz, para 
arzında yaşanan dengesizlikler, enflasyonist beklentiler, kaynak israfı ve lüks tüketim, kişisel 
faydanın sınırlandırılmaması ve üretim aşamasındaki istikrarsızlıklar gösterilebilir. Bu konuda 
İslam’ın iktisadi açıdan önerisi; haksız kazancı engellemek amacıyla faizin kullanılmaması, 
israf ve lükse neden olacak aşırı harcamalardan kaçınılması, toplumda maddi hırs ve 
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kanaatkârsızlık yerine toplumda dengeyi gözeten insanlar arasında hırsı engelleyecek rekabeti 
azaltacak üretim anlayışı, üretim ekonomisinde toplum sağlığına zarar veren maddelerin 
üretimi yerine temel üretim maddelerinin üretimde ağırlığı hâkimiyetinin sağlanmasıdır. Bu 
doğrultuda İslam ekonomik sisteminin hakim olduğu bir yapıda enflasyon temel sorun 
olmaktan çıkabilecektir (Çobanoğlu, 2013: 100). 

viii- İslam ekonomisi istihdam ve işsizlik konularında ise emeğin ön planda tutulduğu bir yapıyı 
kabul etmekte ve herkesin istihdam edilmesini savunmaktadır. Kazançtan ziyade asıl amaç 
insanların boş durmasının önüne geçmek ve herkesin toplum yaşamına kendince katkı 
sağlamasını temin etmektir. Nitekim Kur’an bu durum “insan için kendi çalışmasından başka 
bir şey yoktur.” şeklinde açıklanmıştır (Necm 53/39). Ancak diğer ekonomik görüşlerde 
istihdam ve işsizlik kavramları oldukça farklı değerlendirilmektedir. Kazanç temelli bir modeli 
esas alan bu ekonomilerde çalışma isteği kişilerin ferdi arzularına bırakılmıştır. Bu modelde 
parası ile emek harcamaksızın banka yoluyla, faizle kazançta normal karşılanmaktadır.  

x- Bölüşüm konusunda İslam ekonomisinde adaletin bütünlüğü prensibi geçerli olduğu için 
bölüşüm tamamen piyasaya bırakılmamıştır ve düzenleyici müdahale araçları geliştirilmiştir.  
Bunlar zekât, sadaka gibi müesseselerin yanında vakıflar gibi kurumlarla da sağlanmaktadır. 
Bu kurumlar otomatik olarak işleyerek ikincil gelir dağılımı gerçekleştirmektedir. Diğer 
ekonomi modellerinde ise ekonominin kendi iç dinamikleri ve arz talep koşulları ile 
kendiliğinden dengeye geleceği kabul edilmiş ve piyasa serbest bırakılmıştır. Bu modellerde 
müdahale ancak piyasanın aksadığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. 

Bu nedenle İslam ekonomisi, aşağıda özellikleri tanımlanmakta olan yeni bir ekonomik yapı 
oluşturmayı hedeflemektedir (Asutay, 2007: 5); 

i- Ekonomik yapı İslam dininin içinde yer alan bu dinin bir bileşeni olmalıdır. 

ii- Üretim faktörlerinden olan üretim, tüketim ile gelir dağılımının insanlar arasında İslam’ın 
kurallarına uygun dağıtımını esas almalıdır. 

iii- Ekonomik ve finansal seçimler İslami kurallar esasına uygun olarak yapılmalıdır. 

iv- Ekonomi sürecinin İslami kurallara uygunluğunu tanımlar, analiz eder ve bir yol haritası 
ortaya koyar. 

Chapra (1994 ve 2000), Siddiqi (1991), Naqvi (1981 ve 1994), Ahmed (1980, 1994 ve 2003) 
ve Sirageldin (2002) gibi önde gelen İslami ekonomistler, İslami ekonominin kavramsal 
temellerini geliştirmek için İslam ahlakını yansıtan insan hayatının her yönüne etki eden 
ekonomik ve sosyal politikaları değerlendirerek varsayımsal temellere dayanan bir yaklaşım 
geliştirmişlerdir. Bu çerçevesinde İslam ekonomisine temelde sekiz adet yaklaşım 
getirmişlerdir. Bunlar (Asutay, 2007: 5-6); İlki Müslümanlar Allah’ın varlığı ve birliğine iman 
etmekte ve bu doğrultu da esasen insan hayatının her noktasına etki eden emir ve yasaklara 
uyum sağlamayı anlatan tevhit inancıdır. Bu alanlardan birisi de iktisadi hayat olup sonuç olarak 
kendine özgü bir yapı olan İslam ekonomisini doğurmaktadır. İkincisi İslam toplumunda 
Allah’ın emirleri gereği adalet ve yardımseverlik, üçüncüsü İslam inancına göre insanların 
özgür iradeleri ile donatıldıklarına ve bu özgür irade çerçevesinde inançlarına karşılığında 
özgür idareleri ile İslam ekonomisi kurallarına uyulması, dördüncüsü Allah’ın kesin olarak 
yerine getirilmesini istediği, yapılması kat'i delillerle sabit olan emirleri ifade eden farzdır. 
Beşinci Rububiyet; Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu 
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şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasıdır. Bu 
düzenleme “gıda ve besinin dağıtımına ilişkin olarak Allah’ın müdahaleleri inceleyerek 
ekonomik ve sosyal yaşamın çeşitli bileşenleri arasında uyumun sağlanması açısından 
ekonomik büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde gerekliliğini göstermektedir. 
Altıncı içinde Allah’ın varlığı ve birliğine imanı, farzı ve rububiyeti de barındıran insanı saflığa, 
dürüstlüğe taşıyan sosyal refahın gelişmesinde bütünleştirici rol oynayan ve mükemmelliği 
hedefleyen benliğin arındırılması (Tezkiye), yedinci Allah’ın yeryüzündeki kurallarının 
uygulayıcısı ve birleştirici rol üstlenen insanlığın temsil anlayışı ve içerisinde ahiret inancının 
da getirmiş olduğu kul hakkına dayalı bir anlayışı ifade eden Allah’tan önce insanlığa karşı 
sorumluluk ve son olarak ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi gereken yasal çerçeveyi sağlayan 
şeriatı içine almaktadır. Bu yaklaşımların uygulamaya yönelik birçok etkilerinden bahsetmek 
mümkündür.  

Bu doğrultu da örneklendirmek gerekirse farz bir ibadet olan zekâtın İslam ekonomisinde 
işleyen bir düzene sahip olması yoksulların ekonomik sistem içerisinde korunduğu bir durumu 
yani sosyal sorumluluğu ifade eder. Diğer taraftan, rububiyet, tezkiye ve Allah’tan önce 
insanlığa karşı sorumluluk, ekonomi içerisindeki işleyişin “yanlış kullanımı, kötüye kullanımı, 
fazla tüketim, israf; savurganlık, kendini insanların üstünde görme ve topluma ait payın 
reddetmesi (zekat, sadaka vb.); sosyal ve ahlaki olarak yanlış kullanma, gayri adil ve ahlaki 
olmayan üretimden kaçınılması, insanların sömürüsüne ortam hazırlanmaması ve ekolojik veya 
çevresel bozulmaların ortaya çıkmasından kaçınılmalıdır. Dahası adalet aksiyomu herkes için 
fırsat eşitliğini gerektirir. Bireyler toplumdaki ve doğadaki diğerlerinin temel biyolojik 
ihtiyaçlarını karşılamalarını engellememelidir; “bütün insanlar fırsat eşitliğine sahip olmalıdır. 
Ayrımcılık olmaksızın çevreden ve kamu kaynaklarından eşit şekilde yararlanmalıdır” (Asutay, 
2007: 7). 

 

3. İSLAM EKONOMİSİNİN İŞLEYİŞİNDE DEVLETLERİN ROLÜ 
İslam, din ve siyaset arasında bir ayrıma gitmemiştir. İslam, bu yapısı itibariyle hem dini hem 
de siyasi bir kurumdur (Ashker ve Wilson 2006: 30). Nitekim “… O, Allah'tır, bir tektir. Allah 
Samed'dir (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir)”. Hiçbir şey O’na denk ve 
benzer değildir (İhlas 112/1- 4)”. Bu ayeti kelimeden de anlaşıldığı üzere Allah ve onun 
getirdiği kurallar her yerdedir ve değişmez. Bu bağlamda ekonominin işleyişinin 
belirlenmesinde Allah’ın emir ve yasaklarının olması da doğal olacaktır. Ancak her ne kadar 
İslam’da belirlenmiş kurallar olsa da İslam’ın uygun gördüğü şekilde toplum hayatının 
yürütülebilmesinde devlet politikalarının ekonomiye yön vermesi ön planda rol almaktadırlar. 
Bu durumda politik ekonomi, devlet siyasetinin, iktisat teorisinin ve yöntemlerinin politik 
ideolojiyi ve hükümetler tarafından alınan kararları, şirketlerin ve bireylerin, insan gruplarının 
veya toplumların faaliyet gösterdiği ekonomik ortamı nasıl şekillendirdiğini ve belirlediğini ele 
almaktadır (Gallego ve Schofield, 2016). Toplum her ne kadar İslam’ın emir ve yasakları 
çerçevesinde hayatını şekillendirecek olsa da, toplumun üzerinde olan devlet, belirlemiş olduğu 
kurallar çerçevesinde toplum hayatını yönlendirecektir. İslam ekonomik anlayışının sağlıklı 
işleyişinin sağlanmasının bir diğer yolu da İslam ekonomisinin uygulanışında süre gelen 
tartışmaların çözüme kavuşturulmasıdır (Falay, 1994: 222-236). 

Toplum hayatının ekonomi içerisinde etkin bir şekilde işleyişine yönelik olarak büyük İslam 
düşünürlerinin de ekonomi ve devlet yapısına yönelik birçok tartışmaları ve önerileri olduğu, 
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çeşitli görüşleri savundukları görülmektedir. Bunlardan birisi olan Gazali, piyasa 
mekanizmasını, arz ve talebe dayalı fiyatın piyasa koşullarına göre belirlendiği bir yapı 
üzerinde durmakla beraber piyasa aktörlerinin karşılıklı çıkarlarını temsil eden, iş bölümü ve 
uzmanlaşmayı sağlayan bir yapı olarak görmektedir. Piyasanın işlerliğini kaybettiği durumlarda 
ise devletin harekete geçerek kamu müdahalesinde bulunmasını öne sürmektedir. İbn Teymiyye 
doğrudan İslam’ın kurallarının her alanda hakim olduğu doğrudan İslami kurallara dayanan 
ekonomik faaliyetlerin gerçekleşebileceği bir sistemi savunmakla birlikte emeğe ve işbölümüne 
özellikle önem atfetmektedir. Sosyal ve ekonomik verimliliği ortaya çıkaracak piyasa 
mekanizmasının “hisbe kurumu” ile hileli ürünleri, ölçüleri, tartıları, fiyat kıranları, karaborsa 
yapanları kontrol ederek piyasada oluşacak arz-talep mekanizmasının bozulmasını 
engelleyecek bu kurum ile piyasayı düzenleyecek bir sistem önerisinde bulunmaktadır (Gölçek 
ve Gülşen, 2017: 585-587). İbn Haldun ise Gazali’ye benzer şekilde iktisadi hayatta devletin 
rolüne ilişkin görüşü daha çok devletin piyasa içerisinde üretimden kaçınarak piyasa da 
düzenleyici rol üstlenmesine yöneliktir. Bu anlayışa göre devlet piyasa da üretmek yerine 
adalet, güvenlik gibi temel ihtiyaçları karşılamalı işleyen piyasa üzerinden vergi gibi çeşitli 
gelirler elde etmelidir. Nitekim bu sistemin Klasik iktisadi görüşle de örtüştüğü görülmektedir; 

İbn Haldun’un felsefesine göre iktisadi hayatın gelişmesinde bireysel ve psikolojik faktörler 
oldukça önemlidir. Bu konuyu değerlendirirken de sosyal, siyasi ve iktisadi şartları göz önüne 
almak suretiyle bir sonuca varmaktadır. İbn Haldun’un iddiası bir bireyin ve toplumun 
psikolojik yapılarının, kişisel özelliklerinin sosyal ve iktisadi hayatı etkilediğini ileri sürerken 
diğer taraftan da sosyal ve ekonomik yapının toplum ve bireyler üzerinde etkili olduğunu 
savunmaktadır. İbn Haldun siyasi baskı ve zulmün, insanlarda iktisadi faaliyette bulunma isteği 
üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünmektedir (Kozak, 1985: 115). Haldun ekonomide 
bireysel ve psikolojik faktörlerin önemini şöyle ortaya koymaktadır: 

Devletlerin ilk kuruluş dönemlerinde toplumu, yöneticilerle birbirine bağlayan en önemli bağ 
ortak değer ve idealler üzerine kuruludur. İlk kuruluşta yöneticiler toplumun hak ve 
özgürlüklerine saygılı ve isteklerine kulak veren bir yapıya sahiptirler. Şefkatli ve halkıyla ilgili 
bir yönetimin olduğu bir durumda halkın idealler çerçevesinde başarma, çalışma şevk ve arzusu 
artış göstermektedir. Bu durumda toplumda idealler çerçevesinde iktisadi faaliyetlerde bulunma 
ve kalkınma arzusu da paralel olarak gelişecektir. Ancak zamanla lüks ve israfa yönelen 
başarısız yönetim anlayışı sergileyen ve sonuç olarak halkından kopuk politikalar belirleyen bir 
yönetim anlayışına doğru gidildikçe toplumda iktisadi hayatta tutunma arzu ve isteği zamanla 
kırılacak, isteği kırılmayan birçok bireyde de yeni düzene adaptasyon süreci başlayacak veya 
bu sürecin içerisinde kalmaya mecbur bırakılacaktır (Haldun, 2016: 339-340). Toplumun 
mallarına karşılıksız, karşılığı olmayan değerde ya da kişinin rızası alınmadan el konulması, 
emeğin karşılığının zamanında ve ederince verilmemesi, adalete uygun olmayan yöntem ve 
miktarlarda vergi toplanması, toplumu angaryaya maruz bırakma, topluma uygun olmayan 
yönetim tarzı ve ekonomik sistemi belirleme gibi durumlar devlet yönetiminde etkin işleyişin 
aksamasına neden olacaktır. Böyle bir yönetim anlayışının hâkim olduğu bir devlet yapısında, 
üzerinde İslam ahlakı hâkim olan Müslüman toplum, İslam ekonomik sisteminin kurallarına 
uygun olarak yaşamayı yeğleyecek ancak siyasi ve iktisadi ortam onu değişmeye mecbur ya da 
maruz bırakacaktır.  

İslami anlayışın güçlü olduğu bir ekonominin ortaya çıkması ya da İslam inancına tabi 
toplumun İslami emirler çerçevesinde iktisadi hayatını devam ettirebilmeleri için her şeyden 
önce ülkede siyasi istikrara ihtiyaç vardır. Siyasi istikrarın sağlandığı durumda ülkede herkesin 
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özgürce hareket edebildiği bir güven ortamı gelişecektir (Genç, 2015: 146-148). Güven 
ortamının geliştiği bir toplumda, insanlar iktisadi hayatını dini ve ahlaki temellere 
oturtabilecekleri kendince bir ihtisaslaşmaya gideceklerdir (Genç, 2015: 150-152). Bunun 
yanında emeğe saygılı, eğitimli insanların hakim olduğu ve ahlaki temelleri güçlü ve bağımsız 
bir ekonomik yapıda İslam ahlakının etkinlik kazandığı ekonomilerin olmazsa olmazlarındandır 
(Özkılıç, 2006: 6-7). 

Devletlerin piyasadaki iktisadi anlayışları, İslam ekonomisinin sağlıklı işleyişi açısından 
belirleyici bir husustur. Devlet ekonomik anlayış olarak batı tarzında bir ekonomi anlayışı 
belirleyecek olursa İslam’ın tüm öğretilerine rağmen yasaklanan iktisadi olaylara maruz kalmak 
kaçınılmaz olabilecektir. Bu konuda İslam toplumlarının en çok uğraş verdikleri konu Faiz’in 
ekonomik hayatın her evresinde karşılarına çıkıyor olmasıdır. Nitekim faiz Allah tarafından 
koşulsuz olarak yasaklanmış bir kazanç şeklidir12. Faiz’in bankacılık sektörünün ortaya çıkması 
ile daha da yaygınlaşmasıyla Müslümanlar bu duruma uzun bir süre çözüm üretmekten uzak 
kalmışlardır. Ancak zamanla faiz’i günlük ekonomik hayatlarında kabullenmek durumunda 
kalmışlardır. 20.yy’ın ortalarından itibaren mevduat bankacılığına alternatif arayışları başlamış 
ve 1963-66 yılları arasında Mısır'da faizsiz bankacılık modelini denenmeye çalışılmışsa da 
başarılı olamamıştır. 1974 yılında kurulan İslâm Kalkınma Bankası; yaşayan faizsiz bankaların 
ilki olarak kabul edilmektedir (TKBB, 2018: 47). 

İslami bankacılık anlayışı, faize alternatif olarak “kar payı” uygulamaya koymuştur (TKBB, 
2018: 48). Bu uygulamaya göre maddi sermayesini bankaya yatıran kişi bankanın karı ve 
zararına ortak olmak suretiyle kar veya zarar edeceği kabul edilmektedir. Ancak Türkiye’deki 
20 yıllık verilerin ortalaması incelendiğinde Kar Payı hesabının bugüne kadar genel olarak kar 
açıkladığı görülmektedir (TKBB, 2018: 44-45). Bu durum eleştirilere neden olmaktadır. Bu 
eleştirilere karşın Katılım Bankacılığı, “iyi yönetim” ve “iyi istihbarı bilgi” ile yatırımların 
doğru sektörlere ve şirketlere kanalize edildiğini zarar edeceği durumlarda ise erken müdahale 
ile zararın önlediği şeklinde savunma yapmaktadır (TKBB, 2018: 48). Diğer taraftan kar payı 
oranları ile piyasa faiz oranlarının birbirine yakın seyir izlemesini de (TKBB, 2012: 42), 
konvansiyonel bankalarıyla aynı piyasada ve ekonomide yer almaları sonucunda oluşan rekabet 
koşulları kaynaklı olduğunu görüşü de dikkate değerdir (TKBB, 2012). Böylece kar payına 
yönelen sermaye sahiplerinin piyasa koşulları ile korunması hedeflenmektedir. Bu hassasiyet 
ile başarılı bir İslami finans uygulamasının ortaya konulabilmesi için İslami finansa daha uygun 
olan Müşareke, Mudaraba ve Risk sermayesi, Selem vb. finansman teknikleri ile ortaklıklar 
yapmak suretiyle kazanç sağlanan yöntemlerin tercih edilmesi, daha uygun olacaktır (Terzi, 
2013: 66-73). Ayrıca İslami bankacılıkta verilen faizsiz kredilerde de benzer özellikler 
görülmektedir. Müşterilerden herhangi bir yıllık faiz talep edilmemekle beraber serbest piyasa 
koşullarında İslami finans kurumlarının asgari düzeyde rekabet edebilmeleri için dosya masrafı, 
                                                             
12  İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu 

isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır (Rum 30/39). … 
kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle 
önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık (Nisa 4/161). Ey iman edenler! Kat 
kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz (Al’i İmran 3/130). 
Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" 
demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir 
öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. 
(Allah onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır 
(Bakara 2/275). 
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hizmet bedeli gibi çeşitli adlar altında kredi vadesine göre belirlenen faize yakın masraflar 
ortaya çıkarılmaktadır. Bu uygulama bize aslında batı ekonomisi kurallarının hâkim olduğu bir 
sistemde, İslam’a uyarlanmış bir ekonomik yapının, batı ekonomisi işleyişinin etkisi altında 
olduğunu göstermektedir. 

Devlet siyasetinin İslam ekonomisine uygun işlemediği batı tarzı ekonomilerde İslami usullere 
uygun ekonominin etkin olamayacağına ilişkin diğer hususlardan bazıları şöyle özetlenebilir. 
İslam’da elde edilen kazancın atıl olarak elde tutulması uygun görülmemiş olup elde edilen 
kazancın bir an önce piyasaya sokularak yatırım amacıyla kullanılması öngörülmüştür. Ancak 
günümüzde spekülatif para talebi yöntemiyle gerek döviz piyasaları gerekse borsa üzerinden 
kazanç elde etmek meşru kabul edildiğinden öncelikle bu durum toplumu emeksiz kazanca 
yönlendirmekle beraber ayrıca emek ve sermaye piyasasında reel kazanç üzerinde 
istikrarsızlığa neden olmaktadır. Batı tarzı ekonomi sistemi ölçülülük, sosyal adalet gibi ilkeleri 
maksimum kar karşısında değersizleştirdiği için kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı işçi gibi temel 
sorunlar ortaya çıkmakta emek ve sermaye mal ve hizmet üretiminin gerçek karşılığını 
bulamamaktadır. Özellikle mal ve hizmet sektöründe ekonomik sistemin aracıları kullanarak 
ticareti organize etmesi emek sahiplerinin hak ettiklerinin karşılığını alamamasının diğer bir 
nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla İslam ahlaki perspektife göre kazancın emeğe 
dayanması uygulamasından uzaklaştıkça toplumda haksız rekabet ortaya çıkmakta ve sosyal 
adaletin daha da bozulduğu görülmektedir. 

İslam ekonomik sisteminin işlemediği bir toplumda ekonomik alanda aksayan bir diğer yön ise, 
zekât müessesesine işlerlik kazandırılamamasıdır. Zekât müessesesinin sosyal ve ekonomik 
faydalarından biri de zekâtın yoksulluğu gidermede etkin bir araç olmasıdır. İkincisi ise zekâtın 
servet diğer bir değişle atıl birikim üzerinden alınması nedeniyle ekonomiyi canlı tutmasıdır. 
Zekâta işlerlik kazandırılması halinde yastık altında atıl olarak kalan para, altın ve benzeri 
sermaye değeri olan nisablar kolaylıkla ekonomiye kazandırılabilecektir. Sonuç olarak İslam 
ekonomik sistemin bir bütün olarak uygulanmadığı bir düzende İslam ekonomik anlayışına 
uygun kısmi düzenlemeler kendisinden beklenen sonucu tam olarak vermesi beklenemez. 
Bununla birlikte bazı uygulamalara gidilmesi de faydadan ari değildir. Bir bütün uygulanmıyor 
deyip İslam iktisat sisteminin hiçbir müessesesinin de dikkate alınmaması tensip edilemez.  

 

SONUÇ 
Küreselleşen Dünya düzeninde medeniyetler arasındaki farklar her geçen gün daha da belirsiz 
bir hal almaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte bilginin mobilitesinin artması 
toplumlar arası bilgi alışverişini hızlandırmış ve bu durumda karşılıklı etkileşime ve 
entegrasyona neden olmuştur. Öyle ki global düzeyde ortak sosyo-kültürel ve ekonomik bağlar 
kurulmuştur. Günümüzde devletler yalnızlaşmak yerine aksine birlikler kurmak suretiyle birer 
ekonomik güç olma konusunda rekabet eder konuma gelmişlerdir. Entegrasyon sürecinin 
dışında kalan devletler ve toplumlara ise Dünya’dan izole olmaktan başka bir seçenek 
bırakılmamıştır. Böyle bir dünya düzenin olduğu ortamda Müslüman toplumlar ve bu 
toplumlara ait devletlerde kaçınılmaz olarak entegre olmaları gerekmektedir.  

Entegrasyon sürecinin hızlanması ile birlikte devletler ve toplumlar kendi değerlerini bir kenara 
bırakarak küresel güçlerin belirlediği evrensel değerlere doğru yaklaşma eğilimi göstermeye 
başlamışlardır. Bu nokta da bir toplumu her açıdan düzenleyen İslam anlayışı da bu süreçten 
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zarar görmüştür. Nitekim İslam inancına ve kültürüne sahip olan toplumlar da bu değerleri 
yaşatmak ve geliştirmek yerine evrensel değerlere doğru evrilme eğilimi içine girmişlerdir. Bu 
süreç kaçınılmaz olarak İslam ekonomik sistemini gelişip kuramsallaşmasına engel teşkil 
etmiştir.  

İslam ekonomisinde olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden biri de Müslüman ülkelerin 
içinde küresel güç olarak dünya ekonomik işleyişine yön verecek bir ülkenin bulunmamasıdır. 
Yani küresel pazarda Müslüman devletler oyun kuran aktör değil kendisine biçilen rolü 
oynayan figür olmalarıdır. Bir başka neden ise, İslam ekonomisi ile batı tarzı ekonomilerin 
temelden birbirlerinden ayrışıyor olmalarıdır. Bu nedenle her iki ekonominin birlikte tam uyum 
içinde çalışmaları mümkün görülmemektedir. Mesela İslam, ekonomiyi bir amaçtan çok araç 
olarak gördüğü için ekonomide ölçülülük ilkesini esas olarak kabul etmiştir. Ekonomide 
maksimum kar değil, toplumsal barış ve toplumsal faydanın maksimumlaştırılması esas 
alınmıştır. Diğer taraftan İslam ekonomik anlayışında insan bir üretim faktörü olarak iktisadi 
adam gözüyle değil Müslüman adam gözüyle bakmaktadır. Bu sistem içerisinde emek sahibi 
ile işveren arasında bir statü tanımlanmamış olup sınıfsal ayrım kabul edilmemiştir. Bu süreçte 
işveren de işyerinde emeğe dayalı kazanç sağlamakla mükelleftir. İslam ekonomisi topluma 
bakış açısı itibariyle de batı ekonomilerinden ayrışmaktadır. Bu anlayışın oluşturduğu bütünlük 
ne liberal sistemde ne de sosyalist sistemde karşılık bulur.  

İslam ekonomik sistemde piyasa şartları içerisinde iş bulabilen çalışmaya gücü yeten herkes 
çalışmak zorundadır. Çalışmanın karşılığı olmayan her kazanç (miras gibi İslam’da yeri olan 
ivazsız kazanımlar hariç) haksız kazanç olarak kabul edilmiştir. Çalışarak kazanmaya gücü 
yetmeyen ya da iş bulamayan her bireyde koşulsuz devlet güvencesinde kabul edilir ve bazı 
devlet bütçesi kalemlerinden temel gelire ulaştırılmaktadır. Ayrıca İslam ekonomik sistemi, 
liberal ekonomik sistemden ayrışmak suretiyle belirlemiş olduğu şahsına özel yöntemlerle; 
Sosyal adalet, güvenlik ve refaha çözüm üretilmeyi, israfın önüne geçilmeyi, piyasada istikrarın 
sağlanması için para politikasının İslami usullere uygun belirlenmesini, devletlerin sosyal 
devlet niteliklerini ön plana çıkaran bir yapıyı önermektedir.  

İslam ekonomik sistemini her ne kadar Kur’an, Sünnet ve Hadislere dayanan kendine özgü bir 
uygulama anlayışı olsa da toplumun ve devlet siyasetinin böyle bir ekonomik sistemi 
uygulayabilecek bir alt yapıya sahip olması gerekecektir. Yani hem devlet hem de toplumun 
böyle bir ekonomik sistemi kabullenmesi gerekmektedir. Birisinin eksik olduğu noktada 
sistemin işleyişi sağlıklı olmayacaktır. Nitekim bir toplumun İslam’ın koymuş olduğu kurallar 
çerçevesinde ekonomik hayatlarını düzenlemeye çalıştıklarını düşünelim; bu süreç içerisinde 
eğer devlet siyasi olarak bu ekonomik anlayışın altyapısını hazırlamıyor ya da diğer ekonomik 
yöntemleri benimsemeyi kabul ediyorsa toplumun çabasının başarısına engel oluşturabilecektir. 
Son olarak etkin başarılı bir İslami ekonomik sistemin uygulanabilmesi için öncelikle hem 
İslam ahlakına gönülden benimseyerek buna uygun hareket eden bir toplum olması hem de 
devlet siyasetinin buna uygun olması gerekmektedir.  
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