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Fen bilimleri fizik âleminde gözlemlere; felsefe fizik dışı fikir âleminde muhakemelere; inanç 

ise kişisel alemlerde benimseme, içselleştirme ve müşteri olmaya 

dayanır.  Helâl turizm çalışmalarının  mantığı inançlara ve kabullere dayanmaktadır. İslami inancı 

olmayan birine “Helâl“ kavramını anlatmak zordur. Zaten anlamaktan ziyade anlayışlı olmayı 

bekliyoruz. Ortada iştah kabartan bir niş pazar söz konusudur. Kim bu işi iyi yaparsa pazardan 

alacağı pay da o denli büyük olacaktır. 

Helâl Turizm konusunun iki önemli ayağı var. Biri Turizm, diğeri İlahiyat’tır. İlahiyat 

kaynaklarının  özenle taraması ve ilahiyatçı akademisyenler ile ortak çalışmaların yapılması gerekir. 

Yaptığımız araştırmalarda gördük ki  İslami hassasiyetleri bir kalıba koymak ve herkesin beklentilerini 

aynı düzeyde karşılamak çok zor bir durumdur. Bu işin bir takva boyutu vardır ki İslami hassasiyet 

oranı maksimumdur ki bunun helâl turizm anlayışıyla karşılanması neredeyse imkansız 

gibidir. Helâl Turizm işletmecilik esaslarında ortaya konmaya çalışan standartlar ancak asgari ölçütleri 

(yani ilahiyat tabiriyle fetva) oluşturabilir. 

Helâl Turizm işletmecilerin ve pazarlamacıların iştahını kabartan yepyeni bir niş pazardan global 

pazara doğru yelken açmaktadır. İslam ülkelerinin refah düzeylerinin artması ve buna paralel olarak 

eğitim düzeylerinin artması, küreselleşme ile birlikte iletişim araçlarının artması Müslümanların 

dünyevi beklentilerini yükseltmiştir. Cebinde fazladan harcanacak parası olan insan, içindeki merak 

duygusunun tahrikiyle önce seyahat, sonra dinlenme, sonra da eğlenme arzusunu tatmin etmek 

istemektedir. İslami hassasiyeti olan bir insanın bu arzusunu dinen Helâl olan bir yaklaşımla tatmin 

etmek istemesi çok doğal ve insani bir yaklaşımdır. 

Yaptığımız araştırma ve gözlemlerde helâl turizm konseptinde hizmet sunan 

işletmelerin helâl ve turizm kavramlarını tam olarak sentezleyemedikleri gerçeğini tespit ettik. 

Nitekim buralardan hizmet alan müşterilerin beklentilerinin tam alarak karşılanmadığını yapmış 

oldukları şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Turizmi  iyi anlayan işletmecilerin Helâl kavramını tam 

anlayamadıkları veya tam tersi durumda Helâli anlayan işletmecilerin Turizmi tam anlayamadıkları 

görülmüştür. Bu ve benzeri konuları irdeleyen alan araştırmalarına ihtiyaç vardır. 

Nitelikli hizmet için olayın eğitim boyutunu mutlaka halletmek gerekir. Ülkemizde turizm alanında 

nitelikli bir eğitim verildiğini düşünüyoruz. Turizm eğitimi veren kurumlarda “Helâl Turizm” ile ilgili 

dersler açılabilir. Helâl Turizm sertifikası veren kuruluşlarla işbirliği yapıp öğrenciler ve/veya 

çalışanlar için sertifika programları düzenlenebilir. Lisansüstü düzeyde ise multidisipliner bir 

yaklaşımla ilahiyat ve turizm anabilim dallarıyla ortak programlar açılabilir. 

Helâl turizmin literatüründe ve sektörel uygulamasında bir kavram kargaşası olduğu 

görülmektedir. Helâl turizm ile ilgili zihinleri karıştıran, kavram kargaşasına sebep olan bazı sorular 

aşağıda  irdelenmiştir ; 

1.İslami Otel, Tesettür Otel kavramlarını kullanmak doğru mudur?

Helâl kavramı yapılması dinen serbest olan fiildir. Sözlükte mastar olarak “mubah, câiz ve serbest 

olmak, ruhsat vermek, ” anlamlarına gelir.  Câiz ve mubah gibi terimler de aralarında bazı farklılıklar 

bulunmakla birlikte çok defa helâl ile eş anlamlı gibi kullanılır ve dinî literatürde mükellefin yapıp 

yapmamakta serbest bırakıldığı davranışları ifade eder. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tanımı ise, dinen 

yapılması saklanmayan, serbest bırakılan şey demektir. Türk Dil Kurumu(TDK), helâli dinin 

kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı şeklinde 

tanımlamıştır. Helâl kavramı sadece yiyecek ve içeceklerin İslami ilkelere uygunluğunu ifade etmek 
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için kullanılan bir kavram değildir. Bunun yanında, helâl kavramı Müslümanların tüm yaşam 

alanlarında etkiye sahip olan önemli bir kavramdır. 

Tesettür kavramı insanın fıtrî, tabii, örfî veya dinî bir gerekçeyle vücudunun belli yerlerini örtmesi 

anlamında bir terimdir. Sözlükte “örtünmek, kuşanmak; başkaları ile kendisi arasına perde koymak, 

bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek” anlamlarındaki tesettür, terim olarak ilgilileri ve ölçüleri 

dinen belirlenmiş örtünme yükümlülüğünü ifade eder. Diyanetin tanımı ise, kişinin bir zaruret 

olmaksızın açılması ve bakılması helâl olmayan uzuvlarını örtmesi demektir. 

Haremlik-Selamlık kavramı, Harem, ev, konak ve saraylarda kadınlara ayrılan bölüm anlamına gelir. 

Ev, konak ve saraylarda genellikle iç avluya bakacak şekilde planlanan, kadınların yabancı erkeklerle 

karşılaşmadan rahatça günlük hayatlarını sürdürdükleri bölümlere harem adı verilir. TDK’ya göre ise, 

kadın ve erkeğin ayrı ayrı oturması ve kadın ve erkeğin ayrı ayrı oturduğu yer şeklindedir. 

İşletmelerin isimlendirilmesinde yapılan tesettür otel, İslami otel, Müslüman otel, İslami seyahat 

acentesi gibi kavramlar yanlış olarak kullanılmaktadır. Otelin veya seyahat acentesinin tesettürlüsü 

veya İslamisi olmaz! Aslında bütün bu kavramlardan maksat “bu tesiste veya işletmecilikte 

Helâl anlayışa dikkat edilmektedir” denilmek istenmektedir. O 

halde helâl turizm veya helâl turizm anlayışıyla işletilen işletme veya helâl konseptli 

otel veya helâl seyahat acentası demek daha uygun olacaktır. 

2. Helâl Turizm varsa o zaman haram turizm de var mıdır?

Bu soru şuna benzer. Sağlık turizmi varsa, sağlıksız turizm de vardır; veya dark(karanlık) turizmi 

varsa, o zaman aydınlık turizmi de vardır; veya inanç turizmi varsa,  o zaman inançsızlık turizmi de 

vardır gibi anlamsız bir soru ve tartışma olur. Helâl turizm bir vakıadır ve bir ihtiyaçtan doğmuş bir 

kavramdır. Dini hassasiyeti yüksek olan Müslümanların dini inançları çerçevesinde meşru 

dairede  turizmin bütün çeşitlerini yapmasıdır. 

3.Helâl Turizm İle İnanç Turizmi arasında nasıl bir ilişki vardır?

İnanç turizmi bütün inançlar ile ilgilidir ve  asıl motivasyon inançlar ile ilgilidir. Hiristiyanların 

Meryem anayı ziyaretleri, Budistlerin Ganj nehrinde arınmaları veya Müslümanların Hac ibadetini 

yerine getirmek üzere Mekke ve Medine’ye gitmesi gibi.  Oysa ki helâl turizm sadece Müslüman 

inancıyla ilgilidir ve ibadet ile ilgisi yoktur. Helâl turizmde inanç veya ibadet temel motivasyon 

değildir. Müslümanların dini inançları çerçevesinde meşru dairede  turizmin bütün 

çeşitlerini yapmasıdır. 

4. Helâl Turizm bir turizm çeşidi midir?

Helâl turizm bir turizm çeşidi değildir, bir yaklaşım tarzıdır. Örneğin nasıl ki sürdürülebilir turizm, 

soft turizm bir turizm çeşidi değil de bir yaklaşımdır bir anlayıştır. Aynen öyle de helâl turizm bir 

yaklaşımdır, bir felsefedir. Dini hassasiyeti yüksek olan Müslümanların dini inançları çerçevesinde 

meşru dairede  turizmin bütün çeşitlerini yapmasıdır. 

5. Helâl Turizm İle Arap Turizmi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Aslında Arap turizmi diye bir turizm çeşidi yoktur. Söylenmek istenen şey Arapların turizme katılım 

halidir. Arapların da Türkler gibi büyük çoğunluğu Müslümandır. Aslında  Araplar arasında ciddi 

sayıda Musevi ve Hıristiyan da vardır. Ama buna rağmen Arap deyince Müslümanlık , Müslümanlık 

deyince de Helâl kavramı akla geliyor. Oysa ki biz Müslüman Türklerde olduğu gibi Araplarda da dini 

hassasiyeti düşük olanlar da vardır, dini hassasiyeti yüksek olanlar da vardır. Yani her Müslüman “ ille 

de helâl turizm yapacak” diye bir husus yoktur. Buradaki temel mesele  Dini hassasiyeti yüksek olan 

Müslümanların dini inançları çerçevesinde meşru dairede  turizmin bütün çeşitlerini yapmasıdır. 

6. Helâl Turizm  kültürünün  ticarileşmesine neden olur mu?

Soruya direkt cevap verecek olursak “ evet kültürü ve inancı ticarileştirir”.  Peki o 

zaman helâl turizmi biz yapmayalım(!) , İspanya gibi hiç Müslümanlıkla alakası olmayan bir ülke  ilk 

defa 2014 yılında düzenlenen “Uluslararası Helâl Turizm Konferansı’nı “ yapsın(!).  Veya Rusya gibi 
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ülkeler “halal friendly/helâl dostu” uygulamalar ile bu iştah kabartan helâl turizmin pazarının 

kaymağını yesin! 

Meseleye sürdürülebilir anlayışla bakmak gerekiyor. Öncelikle Helâl turizmin uygulamadaki 

standartlarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesinin acilen kamu idareleri tarafından 

yapılması gerekiyor. Turizmin pek çok faydası olduğu gibi, pek çok ta zararı vardır. Bir şeyin 

faydası  zararından çok ise o şey iyidir. Nasıl ki Sürdürülebilir turizm anlayışıyla turizmden elde 

edilen faydaları maksimize etmek, zararları minimize etmek gayesi varsa, aynen öyle de helâl turizmi 

de sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alıp “kültürün ve inancın ticarileşmesi” sorununu en aza indirmek 

mümkündür. Sıfır zarar, ancak hiç turist gelmez ise belki mümkündür. Başka türlü mümkün değildir. 

7. Helâl Turizm ile Sürdürülebilir Turizm arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bilindiği gibi turizmin ekonomiye, doğal çevreye ve toplumsal çevreye hem olumlu hem de olumsuz 

etkileri vardır. Sürdürülebilir turizm anlayışıyla turizmin olumsuz etkilerini minimize etmek, olumlu 

yanlarını ise maksimize etme hedefi vardır. Türkiye gibi Müslüman olan ülkelerde helâl turizm 

uygulamaları, turizmin bazı olumsuz etkileri azaltabilir. Helâl turizm için ülkemize gelen yabancı 

konuklar Türkiye’yi “kültürel yakınlık” özelliği ile çekici bulmaktadır. Aynı şekilde Türk toplumu bu 

yabancı konuklara daha sıcak bakabileceği söylenebilir. İslam dininin emirlerini hayatının merkezine 

alan Dini hassasiyeti yüksek, helâl turizmi tercih eden konuklarda israf etmeme gibi ekonomik, yöre 

halkının dini ve kültürel değerleriyle çatışmama gibi toplumsal , ve çevreyi tahrip etmeme gibi 

çevresel faydaları olabileceği beklenmektedir. Gerçekten olayın  böyle olup olmadığı yapılacak alan 

araştırmalarıyla ortaya konulmalıdır. 

8. Helâl konseptli konaklama işletmeleri gerçekten helâl kriterleri sağlayabiliyor mu?

İşin en hararetli tartışma boyutu budur. Türkiye’de ve diğer Müslüman ülkelerde konuyla ilgili bir 

standardizasyon çalışmaları halen devam etmektedir. Helâl turizm ile ilgili tüm dünyada kabul edilmiş 

ortak tek bir standart belgelendirme faaliyeti henüz oluşmamıştır. Ancak konu ile ilgili çalışmalar 

süratle devam etmektedir. 

 Aynı şekilde Türkiye’de de kabul edilmiş ortak bir standart belgelendirme faaliyeti henüz 

oluşmamıştır. Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’nün öncülüğünde SMIIC ile ( Standards and 

Metrology Institute for the Islamic Countries – İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü)  bir 

standart oluşturularak “Helâl Uygunluk Belgesi “  çalışmaları tamamlanmıştır. Konuyla ilgilenen 

kurumlar aşağıdaki gibidir; 

- Türk Standartları Enstitüsü(TSE) 

- Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) 

- Dünya Helâl Birliği-World Halal Union (WHO) 

- Crescentrating Hilal Standartları 

9. Helâl Konseptli konaklama işletmelerinin fiyatları niçin çok pahalı?

Ekonominin temel kuralı “ bir malın arzı az, talebi çok ise o malın fiyatı yüksek olur” . 

Türkiye’de helâl konsepte hizmet veren (veya verdiğini iddia eden) mevcut tesisler talebi 

karşılayamadıkları için fiyatlar yüksek oluyor. Yeni tesisler açıldıkça arz/talep dengesini bulacaktır ve 

fiyatlar makul seviyelere inecektir. 

Sonuç olarak,  helâl turizm olayının akademik anlamda masaya yatırılması, multidisipliner şekilde ele 

alınması ve olayın çok boyutlu  ve çok sesli tartışılması açısından bizi bir arayan getiren 

1.Uluslararası Helâl Turizm Kongresi’nin önemi ortadadır. Buna vesile olan başta Kastamonu

Üniversitesi Rektörlüğü ve Turizm Fakültesi Dekanlığı ve düzenleme-yürütme kurulu üyelerine, 

danışma kurulu ve bilim kurulu üyelerine, bu alanda kafa yoran, araştırma yapan akademisyenlere ve 

maddi-manevi katkılarıyla destek olan sponsorlara çok teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli bir turizm 

sezonu diliyorum. Saygılarımla…  


