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Uluslararasdlkta Kaos, Bir Medeniyet Donii§iimii 
ve islami (F)aktor: Tiirkiye'de MusiAD Orne gil 

$ennur OZDEMiR" 

QZET 
(:allljma ilk olarak, bir medeniyet donuljumune yol ar;acagl ongoriilen mevcut ulusla
raraSl ili$kiler ortammm kaotik niteligini batdl kapitalizmin sistemik ve radikal krizi 
etraftnda ele almaktadlr. ikinci bolilmde, ortaya pkacak yeni medeniyetin fjekillenme
sinde (islami) Dogu'nun bafjat rol oynayacagl ileri surillmektedir. Son olarak, bu 
iddia dunya gundemine "model illke" olarak oturtulan Turkiye ekseninde yuriltille
cektir: Bunun ir;in Turkiye'nin devlet kapitalizmindenkendine ozgu bir tilr piyasa 
kapitalizmine donuljumunu butiln boyutlartyla yans/tan MiisiAD' a dayamlacaktlr. 
Bilindigi gibi, 1990'Iarla birlikte i~ dunyasmdaislami kimligiyle one r;zkan MiiSiAD, 
iktisadi ve sosyo-kulturel (ve dolayll olarak da siyasal) alanlart bululituran tilrden 
jaaliyetlerinin tammladlgl r;ok amar;ll/ililevli konumlam$lyla Ulke gundemine pek r;ok 
baklmdan damgaslm vurmulitur. 
Anahtar Kelimeler: KapitaJizmin krizi, Medeniyet donu~umu, islam, Tiirkiye, 
MiisiAD 

Chaos in Internationality, A Civilizational Evolution and an 
Islamic (F) actor: The Case of MusiAD in Turkey 

ABSTRACT 
A radical crisis in capitalist system has been determined in the first part of the study, 
in relation with the present chaotic international atmosphere, resulting in a 
civilisational turn (from the West to the East). The dominant role attributed to the 
(Islamic) East in this process will be argued in the second section. Lastly, this 
argument will be discussed around the MusiAD in Turkey, as an organisation (with 
an Islamic repu~ation) in recently declared "model country" for the Islamic Middle 
East. The MUSIAD has stamped on the agenda of 1990's in many respects with its· 
multi1unctional and multilateral positioning determined by the kinds of activities 
intersecting economic and socio-cultural (indirectly political as well) fields. This 
organisation is representative in reflecting Turkey's overall transformation in its 
multidimensionality (from a specific form of state capitalism to a specific form of 
market capitaijsm). . 
Kev.w.ords: Crisis of Capitalism, Civilisational evolution, Islamic East, Turkey, 
MUSIAD 

.' 

' .. Dr., Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Fakiiltesi, <;ah~ma Ekonomisi ve Endiistri 
ili~kileri BOliimii. 
Bu <;ah~ma, Bat;>kent Universitesinde Maps 2003'de ger<;ekle~tirilen 'Kiireselle~me ve 
Tiirkiye" konulu panelde sunulan "Uluslararaslhkta Kaos ve islami Faktor: MusiAD Or
negi" bat;>hkh bildiri metninin geli~tirilmi~ bi<;imidir. Dergi.hakemlerinin yaptIgt geri bil
dirimler <;ahf?marun elinizdeki son halini almasmda katkl sagladl. Yonelttikleri degerli e
l~~tiriler i<;in kendilerine te~ekkiirlerimi.sunanm. 
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Kavramsal Terdhlere Dair Bir Giri§ 

iC;inden gec;tigimiz uluslararas1l1k siirecinin "kiiresene~me" olarak 
nitelendirilmesinin ideolojik bir sec;im oldugu oncelikle belirtilmelidir. 
<::ah~ma boyunca da gerekc;elendirildigi gibi bu kavramm yerine biz 
kriz ve kaos gibi kavramla§hrmalan tercih ettik. Kiireselle§me kavra
mmm a<;lk<;a egemen iilkelerin hizmetindeki bir ideolojik silaha do
nii~tiiriilmii~ olmasl da bu terdhlmizde etkili oldu. Bizatihl bu kavra
mm iireticisinin "bahh kapitalist giic;ler" oldugunu kabul edecek olur
sak, iktidara aU bir iiriinii tiiketmenin 0 iktidara hlzmet etmekten ba~
ka bir anlama gelmeyecegi a<;lktlr. ileri teknoloji ve hlZh ileti~im ve 
ula§lm gibi olanaklar sayesinde diinyarun deneyimledigi ortak pratik
lerin diinya c;apmda yaygmla~masl anlammda kiiresene~me kavraml 
isabetli bir se<;im olabilecekken, liberal kapitalizmin yeni ve ba~anh bir 
evresini ve yaytlmastru ima ettigi ic;in karumca bilim adamlarmca 
terkedilmelidir. Kar§ll <;lkmak bic;iminde dahl olsa bu kavraml kulla
nan her <;ah~ma, dolayh olarak "egemenlerin ideolojisi olarak kiiresel
le§me"den maksat her ne ise ona hlzmet edecektir. Aynca, ister geli§
mi§l iilkelerin saldlrgan "kiireselle§meci" formunda, isterse de geli~
memi§ (ya da az geli~mi§l) iilkelerin "anti-kiireselle~meci" savunmaCl 
formlarmda olsun, kavram etrafmda siirdiiriilen tarh~malarm c;ok aZl 
gerc;ek bir tarihsel geli~me olarak "kiireselle~me" siirecinin soziinii 
ettigim bu "teknolojik v.b. yaydma" gibi somut boyutlanyla ilintili 
oldugu i<;in de kavramm terki gereklidir. 

Bu nedenlerle, metodolojik olarak bu c;ah~mada kiireselle~me ve 
islam'1 ideolojik bir role indirgeyen tiirden yer1e~ik kavram ve bakl~ 
a<;l1anna mesafeli bir duru~ benimsenmi~tir. Bunun yerine, hakim 
klhnmaya <;ah~11an bakl§l aC;ls1 ve kavramlar gelecegin ortak insanllk 
<;lkarlarma uygun olarak §ekillenmesinde olumlu rol iistlenecegine 
inarulan olabildigince soguk ve objektif bir bilimselduru~tan tiiretil
meye c;ah~tlml~hr. Bunun ic;in kiireselle~me kavraml yerine 
uluslararaslhkta kaos veya kriz (mevcut medeniyetin krizi olarak) gibi 
degi~im ve donii§liimii imleyert kavramla~tIrmalar tercih edilmi§ltir: 
"Ulusalhk rejimi"nin (ki batt medeniyeti dedigimiz '§ley' bunun iizerine 
oturur) krizine tekabiil etmek iizere. 

Zira, c;ah§ma boyunca ortaya konuldugu iizere, adma kiiresel
le§lme denilen siirec; zaten esas olarak yerel kurum, deger ve kiiltiirle
rin onemi etrafmda anlam kazanmaktadlr. AYrIca, ileri teknolojinin 
sergiledigi "onlenemez ve slrur tarumaz" bir yaygmla~maya tekabiil 
eden somut siirec;ler anlammda bir kiireselle$me siirednden gec;tigimiz 
kesin olmakla beraber, bu durum, biitiin toplumsal baglamlar ic;in e~ 
zamanll tehditler/klsltlar ve olanaklar saglamaktadlr. Kaldl ki, sadece 
e§l zamanh de gil e~it/ denk olanaklar /klslt1ar sagladlgl da ileri siiriile-
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bilir. (iinkii, bu <;all~mada ileri siiriildiigii gibi, avarttajh olma duru
munu belirleyen temel kriterin maddi olandan tarihset sosyo
kiiltiirel-sembolik ve politik sermayelere kaymasl beklenmelidir. Bu 
iki nedenle boyledir: Oncelikle, her kaos/kriz, oziinde, oncelikle mev
cut iktidar(lar)m giiciine. dddi bir tehdit olu§turdugu iC;in; ve ikind 
olar!'lk da, Weber'in 'Protestan Etik'2 tezinde ortaya koydugu gibi, ozel
likle tarihsel doniim ve gec;i~ donemlerinde maddi ko~ullardan ziyade 
sosyo-kiiltiirel ve politik mtelikli olanlarm on plana <;lklyor olmasl 
nedeniyle. Her ne kadar, teknolojik yayllmimm SIg bir bakl§la gertel
likle sadece ya da sonw; olarak gii<;liiniin bir avantajl olarak takdim 
edilme egilimi bilim c;evrelerinde de gene! kabul goriiyorsa da. Bu 
durumda, bu karma§lk kaotik yeniden yapllanma/ olu~um siirecinin, 
belli bir diinya merkezinden bize dayanlan bir sec;enek ya da hazIr 
c;oziim/re<;ete olmak §oyle dursun, bizi sadece bah diinyaslyla degil 
kendi (ulusal) kimlik ve yerellerimizle de yiizle§mek zorunda blraka
cak bir gerc;eklige.tekabiil ettigi kesindir. ie;inde bulundugumuz bu 
sanclh siiree;, hie; kimseye hazlr kurum ve degederin giivenli limaruna 
slglnma rahathglru/ ayncahglru vermemektedir. 

Sonuc; olarak bu siiree;, daha ziyade bireysel kimlik ve benlikler 
kadar toplumsal kiiltiir ve yapllar He medeniyet formlarma uzanacak 
denli geni§ bir yelpazeyi ku§atacak bir yenilenme siired olarak okun
mahdlr. Ulusalhklara dayah bir yan§ma ortaffilna dayanan uluslarara
SI ili§kiler diizeninin biitiin bile§enleriyle e;okmii§ oldugu iddiaslyla 
yola <;lkan elinizdeki <;ah§mada once ic;inden gec;tigimiz derin kaotik 
siirec; biitiin bile§enleriyle tasvir edilmeye c;ah§llacak, daha soma da 
ortaya C;lkmakta olan yem medeniyet formunun §ekil1enmesine 
islami/ dogulu3 baglamlarm damgaslru vuracagl tezi Tiirkiye'de 
MOsiAD (Miistakil Sanayici ve i~adamlan Dernegi) ornegi iizerinden 
ele ahnacakttr. . 

2 Max Weber, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, Londra, New York, Routledge, 
1992. 

3 Burada kullamldlgl haliyle dogu-bah kavramla~hrmalan sosyolojik ideal tipler olup, 
herhangi bir cografi ya da somut tarihsel gerc;eklige sahip degildir, dolayullyla kavramlar 
okunurken dar anlamda ya da bahh bilimin suurlanru <;izdigi bu bi<;imiyle anlamlanru
nlmahdrr. Uluslararasl i~kiler dergisinin ilk saytSmda yaymlanan <;ah(?mamda ($ennur 
Ozdemir, "Bilgi Sosyolojisi A9Smdan "Dogu" ve "Bah~' ", Uluslararasl ili$kiler, Cilt I, SaYl 
I, 2004, s. 61-92.) bu kavramlar iizerinde detayh duruldugtmdan buradaki temel tezin 
neden ve nasil dogu ve bah ideal tipik kavramlan ekseninde yfuiitilldiigiine dair meto
dolojik ve kuramsal a<;Iklamalara burada ihtiya<; duyulma~hr. 
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Temel Bile§enleriyle Uluslararasllikta Kaos: Modemle§med 
Paradigmamn Topyekiin iflaSl , 
Halihazuda tabi oldugumuz bah eksenli uluslararasl diizenin belirsiz 
ve kaotik bir siirecin ic;inden gec;mekte oldugu herkesin malumudur: 
Kimilerince kiireselle~mef kimilerince "kriz" ve bazen de "yeniden 
yapllanma" anlamma gelecek yeni diinya diizeni (veya diizensizligi) 
gibi adlandlrmalar e1?liginde. kinde bulundugumuz donemde serb est 
piyasa, bireycilik, laiklik, liberal demokrasi vb. biillin ideal tipik veya 
yiiceltilen modern batlh unsurlar tabir caizse en hafifinden bir tadilat 
siirednden gec;mektedir. Uluslararas1l1k duzeni aC;lsmdan 
deneyimledigimiz anlamlandmlmasl giic; siired tarif maksattyla hangi 
slfah sec;ersek sec;elim, bunun radikal degi~im ve donu~umlere gebe 
bir "kriz/kaos" ortamlm temsil ettigi kesindir. Kirize giren, onun her
hangi bir formu olmaYlp topyekun modern kapitalist diizendir: Bu 
siirec;te kapitalist piyasa ekonomisi ("ulus-devlet formu" ve modernist 
bilimsel/kiiltiirel-dinsel paradigmatik yakla~lmlanyla birlikte) butiin 
bilel1enleriyle sarsmh geC;irmektedir. 

Kapitalizmin a1?aglda UC; nokta etrafmda ozetlemeye c;ah~acagl
mlZ krizinin derinlik ve ciddiyeti, neden kiiresellel1me denilen siirecin 
bah diinyasl h;in de kendi modelini digerlerine empoze etmek ~oyle 
dursun kendisiyle ve otekileriyle bir hesapl~mayla sonuc;lanmak zo
runda oldugunu ortaya koymaYl amac;hyor. Bu siirecin sonunda 'ideal 
tipik' anlamda bilindik batlh kurum ve degerlerin batmm otekileri 
lehine olmak iizere ba~ka bir modele evrilmesi/ donii~mesi beklenme
lidir. Geli~mi~ kapitalist iilkeler, ~ayet diger kultiirleri yogun ve dina
mik etkile~im ortammda pasifize edemeyecek ya da kapitalist iilkele
rin lehine yontularak derinle~tirilecek bir "batlh kureselle1?me" ger<;egi 
yaratamazlarsa alternatif bir diinya medeniyetine gec;i~ kesindir. Bahh 
gii<;lerin hakimiyetinin devam ihtimali dikkate ahnsa bile, daha ~im
diden batlh medeniyetin ideal tipik haliyle eskisiyle aym 1?ey olmaktan 
<;lkmasl gostermektedir ki, her durumda geli~meler bamba1?ka bir me
deniyet formuna evrilme zorunluluguna i~aret etmektedir. 

Serbest Piyasa Ekonomisinin Krizi 
'-, J 

Maruz oldugumuz uluslararasl diizenin maddi/ ekonomik temelini 
serbest piyasa ekonomisi olul1turmaktadlr. Serbest piyasa kabulu, ka
pitalist sistemin diger bile~enleri ic;in de gec;erli oldugu iizere, ekono
mik insan, ihtiyac;larm sonsuz oldugu ve ahlaki prensiplerden yoksun
luk gibi kabulleri temelinde giiniimiizde ya1?adlgl derin sarsmhsmm 
da otesinde, somut gerc;ekligi temsil etmekten ziyade doktrine yon 
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veren soyut niteligiyle neredeyse bir soylenceden ibaret4 niteligiyle 
ba§langl<;tan beri sorunluydu. 

Bu c;erc;evede, rekabete dayahhk iddiasl da, tam da kapitalist sis
temin ekonomik alandaki ba§ansmm paradoksal olarak monopolle§
meyi beraberinde getirdiginden klsa zamanda gec;erslzle§mi§tir. Bu 
nedenle kapitalist sisteme altematif araYl§lanrun ilk olarak batmm 
kendi ic;inde <;lkml§ olmasma §a§mamak gerekir: Liberal doktrin'in 
piyasa duzeninin serbest ve rekabet<;i oldugu varsaYlmlrun gerc;ekte 
sistemi egemen slruflarm hizmetine sokmaya yarayacak bir "ideolojik 
silah" oldugunu ilk ve yetkinlikle ortaya koyan kil,;i Marx idi. Marx/m 
"politik ekonomi" gelenegine kar§m, kapitalizm a<;Ismdan "rasyonel
le§me ve burokratikle§me" boyutlarml vurgulayan Weber, iktisat <;a
h§malarl aC;lsmdan tarihsel-kulturel boyutlarm onemine i§aret etmek 
suretiyle "sosyal-ekonomi" geleneginin yolunu ac;arken5; kapitalizmi 
kavram olarak bile kullanmaya direnip endustri toplumu ve i§boliimu 
gibi notr ifadeleri sec;en Durkheim, iilkesi ie;in kapitalist olmayan (SI
rufSlZ ve meslek dayaru§masma dayah) bir sanayi toplumu hayal et
mi§ti,6. 

Aslmda klasik iktisatm kurucusu Adam Smith/in "Uluslarm 
Serveti"nin derinlemesine bir okumasl bile, klasiklerin ve Polanyi'nin 
tespitlerinin isabetliligini tersinden ortaya koyacakhr. Smith, ya§adlgl 
donemin §artlarma uygun olarak ve bir "ideal tip/model"in gerektir
digi varsaYlmsal du§unce tarzlrun gerektirdigi dogrultuda isabetle 
piyasarun "serbest" oldugu saptamasml ilk yapan ki§i ise de, hie; de 
indirgendigi gibi, ortaya koydugu modeli evrensel bir zorunluluk 
olarak dayatma niyetine sahip bir "serbest piyasa" teorisyeni degildir. 
o sadece, ya§adlgl donemin sorunlanrun en optimumda "serbest pi
yasa" i§leyi§i ic;inde c;oziilebilecegine inanan bir "moral di.i~i.inur" du. 
ingiltere ko~ullarmda nicel olarak giderek c;ogalan yeni yukselen bir 
grubun (sonralan burjuvazi olarak nitelendirilecek olan) feod<t,l klSlt-

4 Polanyi, sonralan biitiiniiyle amaca doniik "arac;sal aktl"la suurh piyasa i~leyi~inin pozitif 
anlauuyla sadece ve sadece ingiltere ic;in, 0 da belli bir tarihsel donemle suurh olarak ge
c;erli oldugunu belirtmi~ ve sonraki yillarda bunun sadece teoride varhgml ve giiciinii ko
rudugunun altuu C;izmi~tir. Karl Polanyi, "The Economy As Instituted Process", Karl 
Polanyi, Conrad M. Arensberg ve Harry W. Pearson (def.), Trade and Market in the Early 
Empires: Economies in History and Theory, Glencoe, Illinois, Free Press, 1957.) 

5 Balaruz: Max Weber, Economy and Society, Berkeley: University of California Press. 1978, 
Cilt I: 30-1); Ayrmtllt bilgi iC;in aynca baklruz, Richard Swedberg, Max Weber and the Idea 
of Economic Sociology, Princeton, Princeton University Press, 1998. 

6 Zaten, Fransa "patentli" (ama her iiC; klasik d~iiniiriin farkh toplum-eksenli dii~iincele
rinden beslenmek suretiyle) sosyoloji bilimiriin ortaya C;lkI~ nedeni, kendini diinyaya da
yatma iddiasmdaki serbest piyasaci/liberal iktisat dii~iincesi ve anlaYI~ma kar~l alternatif 
yaratma kayglSldIr. Durkheim'm kapitalist olmayan bir sec;enek araYI~uu c;ok net ortaya 
koyan bir c;alL\ima iC;in baklruz: Emile Durkheim, Meslek Ahlakl, <;ev. Mehmet Karsan, An
kara, MEB Yay., 1949. 
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lardan kurtulmaSl ve ayrlcahklardansa e~it ve <;aba/ emege dayah ya
n~ma ortammm egemen kllinmaSl anlammda bir serbest piyasa savu- / 
nuculugu sozkonusudur burada7 -ki, bilindigi gibi, feodal ayncahkla
rmm yerini insani c;abaya dayahhgm almasl anlammda burjuva diize
nini Marx bile olumlaml~t1r. 8 

Buna ragmen, elbette biitiin biiyiik dii~iiniirlerin maruz kaldlk
ian indirgenme tuzagma Smith de dii~iiriilmii~ve liberal ve neo
liberal takip<;ileri, kendisinin doneminin sorunlarma derman olma 
kaygtsmdan kaynaklanarak olu~turdugu bu yakla~nmml/teorisini 

tarihsel ve baglamsal c;erc;evesinden uzakla~t1rarak mutlakla~t1rml~
lardlr. Bu, teoride gec;erliligi ta en ba~tan <;iiriitiilmii~ de olsa, bu sis
temin "neo-liberal dIa" altmda giiniimiizde nastl olup yeniden can
landlgml da a<;lklamaktadlr. <::iinkii 0, Marx'm i~aret ettigi gibi, ger<;e
gi yansltmanm ve bilimsel kaygilarm otesinde egemen slmfm ideoloji
si durumundadrr. 

Ancak, neoliberal se<;enegin de iflasma sahne oldugumuz gii
niimiiz ko~ullarmda egemcm slnlf ideolojisi kendisini yeniden iiretme
nin biitiin kanal ve kaynaklanru tiiketmi~ durumdadlr. Macar aSllh 
banker George Soros'un9 "a<;lk toplum ve demokrasi"ye giiniimiizde 
yonelen en biiyiik tehdit olarak genelde liberal kapitalizmi, ozelde de 
kendi i~ alam olan finans kapitalizmini ilan etmesi bunun en c;arplcl 
ornegi durumundadlr: "Her ne kadar mali piyasalarda biiyiik servet
ler kazanml~ olsam da, liberal kapitalizmin dizginsiz geli~mesinin a<;lk 
ve demokratik toplumumuzu tehlikeye dii~iirmekte olmasmdan kor
klfyorum. A<;lk toplumun ba~hca dii~mam artlk komiinizm de gil, ka-, 
pitalist tehdittir ... <::ok fazla rekabet ve <;ok az i~birligi tahammiilii 
imkanslz e~itsizlik ve istikrarSlzhklara yol ac;abilir." Bu c;erc;evede bu
radaki iddiamn bizzat sistemin avantajhlan durumundaki kapitalistler 
tarafmdan dahl itiraz edilemez hale gelmi~ oimasi, dahasl savunulma

'SI, krizin yeni bir donemin gelmekte olduguna i~aret eden topyekiin 
niteliginin derinligini sergilemesi baklmmdan kritik onemdedir. , 

7 Evrensel deger ve dogrulan vaad ve vaaz eden 'alolcl modernist paradigma' ashnda 
par~ah ve birbirini dllliayan "ulus-devlet" bi~irnindeki siyasal orgutlenme modeliyle te
melden ~eli~iyordu. Bu nedenle, brrakahm farkh killilirlerde uygulanmasmm zorluklan
ill, rasyonel insana dayah serbest piyasanm farkh dilleri kon~an, hiyerar~ik ve farkh 
maddi olanaklara sahip oldugu kadar ya~am tarzl ve ah~kanl1klaf1 itibariyle biitiiniiyle 
birbirinden kopuk par~ah/sm1fh grup ve toplumlar bi~de orgutlenmi~ bah bagIa
mmda dahi biitiinuyle hayata ge~irilmesi ger~ekte olanak d1l?lydl. 

8 Ger~ekte, geni~ kitlelerin kiililirel alandan neredeyse dllliandlgi ve killilirel alanm 
aristokratik bir ayncahk halini alrngl bah diinyasl i.,in modernligm i.,erdigi bu rasyonel ser
bestle~tirici boyut mutlak bir kotiiye tekabill etmiyordu. <;iinku, feodal ayncahklara kar~l 
verilen bir mucadeleyle damgalanIDlllu. 

9 Bkz. George Soros, "Demokrasinin Yeni D~maill: Finans Kapitalizmi" (Mustafa Ozel'in 
'Ekonomi ve Toplurn' Sayfasl), Yeni $afak,26 Ekim 2003, s. 7. 
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Bu kriz siirecinin iktisadi alandaki durumunu nitelendirmek 
iizere "post" ve/veya "disorganized" kapHalizm benzeri informal 
a<;lhmlarla karakterize olan kavramlara ba~vurulmaktadlr.1o Bu du
rum gostermektedir ki, oniimiizdeki donem diinya ekonomileri ara
smda ya§lanacak yeni bir etkile§ime gebedir: Ki bu siirec,;te, dogulu (ya 
da'batmm biitiin "oteki"lerinin) dinamiklerin (~ayet bu <;ah~mada iled 
siiriildiigii gibi daha fazla ve baskm birrol oynamayacaklarsa) en az 
bah batlh dinamikle~ kadar kurucu ve etkin rol oynayacagl bu etkile
~imin sonrasmda diinyarun iktisadi olarak da bamba~ka bir giiC; den
gesine ula§acagma ku§ku yoktur. 

Ulus-Devletin veya Yiizeysel Siyasetin (Temsili Demokrasi) 

Bilindigi gibi, diinyada Avrupa hegemonyaslrun kesinle§tigi 19. yy. 
A vrupahlarm II slrur olmayan yerlerde bile slrurlar yaratttkian ya da 
sllurian belirgin hale getirdikleri"ll bir donem olmu§tur: A vrupa huku
kuna "evrensellik" kazandmlmasl c;abalarma paralel olarak gerc;ekle~ti
rHen bu uygulami;l sozde, kapitalizmin "slIDr-otesi" karakted geregi 
yo gun ili§kiler ic;ine girmek durumunda oldugu diger "kendilednden 
a~agl" gordiikleri II devletlerin yarglsmm insafma terk edilmemek" ic;in 
gerekiyordu. Gelinen noktada i§te bu biraz da zorlama usulii yaratllan 
ulus-devlet formu krizdedir ya da gec;erliligini biitiiniiyle yitirerek iflas 
etmi§ durumdadlr: Bizatihi kendi ideolojik/iist yaplSal iddiasl olan 
'evrensel gec;erlilik' kabuliinii gec;e,rsizle§tirdigi i<;in oldugu kadar gii
niimiiz toplumlarma ulusotesi §irket ve orgiitlenmelerin damgasml 
vurmu~ olmaSlyla da. 

Aynca, gelinen noktada uluslararasl dfueyde oldugu kadar ulu
sal,aiizeyde de "bahh demokrasilerin" dl§laytcl burjuva kara-!<teri kesin
le§mi~, halka vaadedilen kahhmCl ve e§itlikc;i yonetim idealinin bir 
kandlrmacadan ibaret oldugu herkesin malumu haline gelmi~tir. Dola
Ylslyla, kapitalizlnin periyodik tarudlk krizlerinden farkh olarak bu kez 
kriz paradigmatiktir ve iktidan oldugu kadar muhalif formlan da h;er
mektedir. En temelde bu durum, "modernist proje"nin soyut evrensel-

10 Ba:;;h ba~ma bir ara~tJrma konusu olan bu konu ekseninde, gerek uluslararasl gerekse 
yerli literatfude ortaya konulan yakla9unlarm c;e:;;itlili~ ortaya koymak iizere klasik ve
ya kapsa}'1Cl oldugunu d~iindiigi.im bazl kaynaklara gonderme yapmakla yetinecegim: 
Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York, 
Basic Books, 1973; Scott Lash, and John Urry The End of Organized Capitalism, Cambridge, 
Polity, 1987; M. J. Piore, and C. F. Sabel The Second Industrial Divide, New York, Basic 
,Book." 1984; ilker Belek, 'Post Kapitalist' Paradigmalar, Sorun, istanbul, 1997; Jameson, F. 
Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke University Press, 
1991 ve Peter F. Drucker, Kllpitalist Otesi Toplum, c;ev, Bellos <;,:orakC;l, istanbul, inktlap, 
1993, 

11 Marshal G. S. Hodgson, islam'tn Seriiveni: Bir Diinya Medeniyetinde Bilin{: ve Tarih, Cllt III, 
istanbul, iz, 1995, s~ 239,242, 
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lik, e~itlik iddia ve vaadlerinin (smlfsal e~itlik miicadelesinden e~it va
tanda~hk haklan i.;in verilen miicadeleye uzanan bir c;izgide) somut 
kar~lllklanrun bir tiirlii yarahlamamasmm yaratttgi yaygm hayal kmk
hklanyla aC;lklanabilir.12 Bu c;erc;evede, "Sovyetler Birligi'nin c;okii~ii" 
"tadhin sonu"nun13, Fukuyama'nm iddia ettigi gibi 'batlh kapitalizm'in 
rakipsiz ve tartu;;maslz tek giic; haline gelmesi aruarrunda degil de, 
modernist paradigmanm paralel ve e~ zamarul biti~ini haber vermesi, 
dolaylslyla da yepyeni bir donemin ba~lama ihtiyaClru haber vermesi 
anlammda temsil ettigi Hed siiriilebilir.14 

Marx'm ydlar once i§aret ettiklerinin kesin gerc;ege donii§tiigii ve 
liberal sec;enegin iflas ettigi bu a:;;amada, sosyalist sec;enek de iflas etmi:;; 
durumdadlr. Bunun k1asik Marksist doktrinin sl1ufsal miicadele yakla
§llTIlrun hic;bir bic;imde bir kiiltiirel farklar perspektifine sahip olmama
myla ilintisi kurulabilecek olmakla birlikte, asll neden, batlh habitusun 
modern siyasal mekanizmalarma sirayet eden ozelliklerde aramnahdlr: 
Demokrasi ve e:;;itlik konulanru ic;eren hususlarda formal kurumlarm 
yukandanhglnm ve batlh hiyerar§ik kiiltiiriin dl§laylclhglllin otesine 
gec;ip bir tiirlii sosyo-ekonomik ve kiiltiirel alaruar ic;inde eritilmesi sag
lanamayan "temsili siyaset yapma tard', sadece liberal sec;enegin degil 
muhalif hareketlerin (Gramsd ve izleyen sosyalist teorisyeruerin biitiin 
tadil c;abalarma kaqnn) de sonunu getirmektedir,15 

Bu nederue, bu sorunun c;ok1u bir kiiltiirel perspektif kazarup ba
tIrun (i.; ve dl~) otekileriyle gerc;ekten temasa gec;ilmeksizin salt bir 
ekonomist~k mruf duru~undan tiiretilmi§ muhalif perspektifle c;oziile
bilmesi oIaslhgr son derece dii§iiktur. Boylesi bir c;abayll giinumiizde 
Marksist-sol hareketin slllif miicadelesini koklii aidiyetlerle c;akl§an yeni 
sosyal hareketler bic;imine sokmaya <;:ah~masmda izlemek miimkiindiir: 
Kolayca kuruiup-c;oziilen yiizeysel ve zaYlf bag ve kimliklerden (ki bun
lar dar anlamda siyaset olarak parti-dernek vb. kurum merkezli formal 

12 <::al~malarmda 'batJh demokrasi teori'sinin nsoyutlamalara dayah mitolojik niteligine 
dikkat .;;eken Agaogullan da (buradaki iddianm son derece ozlil bir ozetini i.;;eren bir teb
lig ozeti i~in bkz. "Demokratik Mitoslar: Halk-Ulus Egemenligi ve Siyasal Temsil," II. U
lusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri ()zetleri. Ankara: 1989, 55. 2-3) bu anlamda sistemin 
uygulanabilirligi baklffimdan ta ba~langl<; kendisine i"kin en temel <;eli~kisine il?aret et
mektedir. 

13 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, New York, The Free Press, 1992. 

14 Burada ~izileli "en;eve ve bakI~ a"lsmm paralelinde kaleme almm~ ve "eskisinin iflasl" 
ve "yem medeniyet"in olu~um dinamikleri iizerinefarkll bir tart1l?ma iC;in bkz. Ahmet 
Davutoglll, "Bllnahmdan Donil~iime: Bah Medeniyeti ve Hristiyanhk", Divan, jlmi Ara§
tlrma/ar, Bilim ve Sanat VakEI, Cilt 5, No 9,2000. 

15 Bilindigi gtbi, 'babh' smlfll toplumlarm iiriinil olan demokrasilerin yoksullan, eblik olarak 
~lamru~lan ve kadmlan i<;in, 'demokrasi teorisi' a<;lSmdan en temel birey hakkI olarak ders 
kitaplarmdaki yerini ve gorkemini yeniden tesisetmekte olan vatanda:;;hk hakkmm kaza
rulmasl bile ancak uzun siiren smtf sava~l1nlarmm sonunda 'SOyllt olarak', dolaYlSlyia da te
oride ve/veya 'klSmen kazaruhm~' haklar olabilm.4>hirdir. 
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siyasal etkinlik ve oznelere tekabiil eder) gli<;lii bag ve koklii aidiyetlere 
bir doniir;; sozkonusudur (bunlar da, ozel ya~mru ve glindelik pratikleri 
de i<;erecek bic;imde geni~ anlamda siyasetin temsil edildigi etkinlik, 
mekanizma ve pozisyonlara kar1;l1hk gelirler),16 Batl-ic;i dinarnikler a<;l
smdan bu siyasal yenilenmenin iizerine oturdugu sosyolojik temel, 
smifaltma kadar gerileyen modemdonemin yoksullan degil, saYlsal 
iistiinliiklerine giderek niteliksel glic;:lerini (sosyo-kiiltiirel sermaye ola
rak) 17 de ekleme kapasitesine sahip gruplardlr (egitimden giderek daha 
fazla nasip alan kadlnlar, dlr;;lanan etnik gruplarla bah-dl~l kiiltiirlere ait 
toplumlarm bu toplumlardaki mensuplan baljta olmak iizere genel ola
rak c;:ahr;;anlar). 

Bat1-dl~l dinamikler. aC:;lsmdan da bemer gerekc;:eler 
sozkonusudur. "Ulus-devlet" srrurlanrun ve sistemin somut / gen;ek 
ir;;leyi~inin "evrensel" idealleri golgede blrakan niteligi,18 farkh kiiltiir 
mensuplanna c:;ah~maCl bir sec;:enekten ba§kasml sunmaml§hr. Bu, batIh 
modernle§me projesinin dayandlgl paradigmarun en onemli zaafl ola
rak gosterilebilir: Somiirge/koloni siyasetine son verdigi ve bu toplum
larm babh medeniyetin sundugu diizen ic:;inde erimesindense kendi 
kiiltiirleri ic:;in talep ettikleri baglmslzhk iddiasml hakh <;lkardlgl ic:;in. 
Bunu sonralayan siire<;te batI-dl§l baglam iilkeleri sosyo-ekonomik ve 
kiiltiirel yar;;anhlanru diizenlenmesi konusunda neredeyse hegemonik 
gli<; He bir yan1jma ic;ine girmeye ba1jlarru1jlardlr. 

Uluslararas1l1k dUzeninin (dolaYlslyla ulusal ko§ullann) gii.c:;lii bir 
merkezden (ki bu merkez ideal tipik anlamlyla "bab"dlr) kolayca dU .. 
zenlenip yc)nlendirilmesinin yerini salt maddi gli<; temelinde i§lemeyen 
bir tUr I/<;ok merkezli"19 rekabet temelinin aldlgl kapitalist ulusalhk dii-

16 Ancak, yine parc,;ah ve hiyerar~ik habitusun bath muhalefet hareketlerini kaf(>l kar~ilya 
brraktgl bir ba~ka zorluk daha vardrr ki bu habitus ic,;inde bu sortlfitm a~llmasl olanakslz 
gibidir. Bu somn, kiiltiirel farkhltklara dayah bir projenin birbirinden kopuk ve par<;ah 01-
mayan tutarh tek bir diinya tahayyi.ili.ine don~tiiriilmesiyle baglanhhdrr ve yeni (sol) 
toplumsal hareketlerin parc,;a boliik nitelikleriyle hala batuun parl;ah/smtfh habitusunu 
(Bourdieu) a~mamn c,;ok otesinde bir goriintime sahip olduklaruu iIeri siirmek miimkiindiir. 

17 igc,;i Suufl miicadelesinin 'batul baglam'da al'zulanan (ya da Marks'm ongordiigii bic,;imde) 
sonuc,;lan yaratacak bil' miicadele performanSl sergileyemerni$ olmasmda batlda bu gm
bun sosyo-kiillilrel sermayeden dL'?larurtl{' olu~unun azunsanamayacak bir 1'01 oynadlguu 
d~iiniiyorum. Bu tip sermayeden yoksuniukla 'babda' i~c,;i suufl mucadelesinin sonu<;
suz kalmasl arasmdaki ili$kiye dair degerlendirmeler de ic,;eren bil' c,;all!~mam ic,;in bakl1llz, 
$ennur Ozdemir, "Ozgiin Bit (Orta) Sm.tflat?ma Oykiisii Olarak Miisiad", Tezkire, SaY130, 
2003. 

18 Yakm donem uluslararasl ~kiler literatiiriinde banya bizzat banh yazarlarca (ozellikle de 
Miisliiman iiikeler baglammda) 'sahte evrensellik' atfedilmektedir. Richard Falk'un kulla
mnu ic,;in bkz. Ahmet Davutoglu, Stratejik Derinlik: Turldye'nin Ulusiararasl Kant/mu, istanbul, 
Kiire, 2001, s. 254, dipnot 6. 

19 Kavram i<;in bkz. Sander (Gokhan Erdem'in c,;ah~masl ic;inde, Turkiye'de Askeri Darbeler ve 
Yonetimlerin Turk Dl~ Palitikasma Etkileri. Yaymlarunaml~ Yilksek Lisans Tezi. A. U. S.RF. 
Ankara. 2002: 65). 
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zeninin c;oziilmeye ba~;ladlg1 bu donemin (c;ogu miisliiman bah-dl~l 
baglam, grup ve kiiltiirler a<;lSmdan) onemi Hodgson'nm i~aret ettigi bir 
olanakta viicud bulur: Bu siirec; bat1-dl~l baglamlarm "daha az savun
maCl, daha aktif ve milli haysiyet ve ,oz giiven aC;lsmdan artan olanaklar-
1a donanma" 20 olanagma kavu~malanna e~lik etmif;ltir. Zira, degi§en 
~artlar altmda sozleri ve eylemlilikleri, gerek ini~e gec;mi§ "bah medeni
yeti" ic;in gerekse de bizzat kendileri ic;in daha fazla deger ve etkiye 
sahip olmaya ba§lrum~tlr. 21 

ve Yontem(bilim)sel 

Modem durumun kurumla§t1g1 izleyen ytllarda hedef tahtasma konu
Ian akllclhk prensibi oldu. Gyle kif mevcut ko§uUarda akdcllik gelenegi 
temsil eder hale geldi. Bu siirec;te, deneysel yakla~nmlara ve pozitivist 
metodolojiye duyulan inanc;la birHkte modem bilimin saygmhgl da 
zedelendi. Zaman, felsefe, tarih, geleneksel kiiltiirler, inanc;lar ve dinlere 
iade-i itibar zrunamydl. Sekiiler diif;lUnce ve laikligin kriziyle birlikte din 
ve gelenege ait alanlarm yiikseli§e ge<;mesi toplumlarm tarihleriyle ara
ya mesafe koymalanru ve geleneksel kiiltiirlerini tozlu raflarma 
terketmelerini me§ru kllan temelin ortadan kalkmasl ac,;lsmdan ozel bir 
onem arzeder. Modem toplumun biiyiisii yitiyor ve ona duyulan giiven 
kaybl kendis~ni bir moral kriz ve ba~ka alanlara yonelim §ekli~de ortaya 
koyuyordu. Insanllgm tarihsel evrimle§mesinde son durak olarak kala
cagma kesin gozle bakllan batlh modem diizenin, zaman ic,;inde kaC;l
rulmaz alan "kurumsalla§mal formalle§me ve katlla§marun" getirdigi 
irrasyonelle§me ve gelenekselle§meden muaf olmadlgl bir kez daha 
ispatlandl. B~' ,~ez iizerinde konsensusa vanldlktan soma tarumlamp 
"yasa1/legal" gUvenceye baglrulan hususlarda zamanla ya~anan 
formalle~me ve biirok.ratikle~menin beraberinde getirdigi ilave fonksi
yon ve amrun kaybl da siyasal ve bilirnsel/kiUrurel diizeylerde ya~anan 
sistemik krizi legal ve moral a~llardan pekj~tirdi. . , 

Bilimsel alanda sonw;lan itibariyle yefine getirmesi gereken i§
levieri goremeyen klasik pozitivist yakla~lmlarm yerini giiniimiizde 
alternatif yontem araYl(?lan alrru~hr. Bilimin yefine getirmesi gereken 
i~lev, her§eyden once, teorik kabullerle diinyamn gerc;eklikleri araS1fi
daki ortii§menin realizasyonunu gerektirir. Oysa, ge~mi§ten giiniimii
ze miras olarak aktanldl~ haHyle babh dii~iincenin egemenligi altm-

20 Hodgson, islam'm Seriiveni, s. 379. 'Bah'yia etkile~imin killtiirel ve dini kimlikleri ar;1Sm
dan (artIk) bir tehdit olarak algllanmamasl durumuyIa, 'batIh hegemonya'nm r;oziilmesi 
arasmda bir bagianh ve hatta e~giidiim i1i~kisi oidugu kesindir. . 

21 Hakim sosyoloji literatiiriinde yakm zamanlara kadar bah ile ozdellle~tirilen modemlik 
kavrarrunm "r;ogul, altematif ve/veya bah-dl~l mo.dernlik(ler)" (bkz. omegin, Niliifer Go
Ie, islam ve Modernlik Uzerine Melez Desenler. ist: Metis. 2000) bir;iminde yer bulmaya ba~
Iaml~ olmaSI analizimizi destekleyiddir. 
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daki pozitivist bilim dunyasmda "soyutla somut", "bireyle toplum", 
"teoriyle uygulama/pratik" birbirinden w;urum kadar uzak gibidir. 
Bu e;en;evede, giinumuz bilim dunyasina qia kaosun egemen oldugunu 
ileri surmek mumkiindur. Kulturel~tkeni ve inane; ve ahlaki degerleri 
de bilimsel e;ahgmamn bir pan;asl olarak ele aldlgl ic;in avantajh du
ruma anlamael gelenek, tekniklere ve kat! nedenselliklere kilitlenmi~ 
pozitivist yontem yerine yogun olarak ikame edilmeye ba~lanmakla 
birlikte kahCl ve ikna edid bir yontembilimsel altematif durumuna da 
yukselebilmit? degildir. Gen;ekHgi yanslthgl veya gerc;ege ulat?ma 
nusunda i~e yararhgl uzerinde oydagma saglanmlg yaklaglmlarm yok
lugunda kesin olan, pozitivist yontem ve tekniklerin terkedilerek kav
ramsal ve yontembilimsel yaratlelhgl one C;lkartan felsefi yonelimlerim 
one C;lkmasl olmu§tur. 

Bunun konumuz a<;lsmdan onemli bir sonueu (bahh olmayan) 
sosyal bilimdlerin teorik/metodolojik yonelimlerini bilim alamnda 
ge<;mi§in hegemonik gucunu olugturan bahh bilim adamlarmdan ha
Zir bir bic;imde ahp aktarmalarml anlamslzla§hnm~ olmasldlr. Bizatihi 
bahh bilim insanlarmm arayl~ ic;inde olduklan ie;in tek bir hegemonik 
bilimsel soylem sunamadlklan bu donem bah-dl~mda uretilen bilginin 
oZgUrlftk olanaklanm artlrdlgl kadar onlan olu~turulaeak yeni alter
natifler ic;in ba§vurulacak kaynaklar durumuna da sokmu1;ltur. Ulusal 
"birimlerin" gerek i<;, gerekse de dl§ konumlamglarmm yeniden bic;im
lendigi bu "dftnyasal yeniden bie;imlenme" ortammda, hie; bir kurum 
ve ki~inin "ko~ulsuz §artslz" dayanmaYl umabilecegi herhangi bir 
hazlr kurum ya da formUl mevcut degildir. Bundan boyle, hem bahh 
bilim adamlan olu~aeak yeni "duzen"e bi<;im verebilmek ic;in bahh
olmayan baglamlarda geli~tirilen yakla~lmlara a<;lkc;a ihtiyac; duyma
ya, hem de bah-dl~mda bilgi iiretenler alternatif yakla~lm ve teoriler 
geli~tirme konusunda giderek artan bir oZgUven sergilemeye ba~la
ml~lardlr. 

Bu geli§meler Weber'in22 "ge<; kapitalizm"in (burokratik tekno
lojik <;ag olarak da ifade edilebilecek) "demir kafesi"nden <;lkl§la ilgili 
beklentilerinin dogu ftzerinden realizasyonu gibidir. Weber'e gore 
teknolojinin "demir kafesi"nden C;lklg, ancak yeni peygamberlerin -
yani, karizmatik ve irade sahibi inane;h insan eylemi- ortaya e;lkmasl 
olabilirdi, ama ekonomik insana ve hantal biirokrasilere dayah kapita
list sistemin bu tip insamn ye~erebilecegi butiin kanallan hkamasl 
nedeniyle kendisi bu konuda olduke;a karamsardl. <::unku Weber, 
muhtemelen 0 §artlarda kue;umsedigi doguyu boyle bir yenilenme ic:;in 

22 Weber, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism'de uzun donemde sekillarizmin e~1ik 
ettigi bir teknik r;agm bugtin ya~adlg1ffi1Z turden tehlikelerine dikkatimizi "ok onceden 
c;ekmi~ti. 
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bir kaynak olarak dii~iinmesinin olanakslzhglyla bunun ger<;ekle~mesi 
misyonunu me de babya yiiklemi~, medeniyet c;arkmm bir noktada 
yeniden doguya dogru kmlabilecegine ihtimal dam vermemil?ti. 

II 

11 EyHil SODl'aSl Uluslarara~n ili§kiler iklimi ve 
islami (II)Aktor 

Diinyamn yeniden !?ekillenme siirednde son donem uluslararasl giin
demi beHrleyen tarti!?ma, islami terore dayandmlan 11 ByIiil; ve onu 
takiben de, uluslararasl kurulu~larm bile onaylanna ihtiyat; duyul
makslzm Ortadogu'da alelacele gef(;ekle~tirilen askeri operasyon 01-
mu~tur. Bu siirec;te, <;ok derin ve yaplsal nedenlerden kaynaklanan 
"Ortadogu sorunu"un, bu bolgenin dini olmaya indirgenen islam'a ve 
islam'm da teror ve §iddetle ozde§le§tirilmeye vardmlmasl ayn bir 
talihsizliktir. Askeri bir soruna indirgenmesi miimkiin olmayan bir 
uluslararasl meselenin c;oziimiiniin askeri onlemlere indirgenmi~ 01-
masI yapilan bir ba~ka hatadlr. Nitekim, uluslararasl toplulugun bOl
gede yaganan sorunun oziinde askeri oldugu ve terore kar§l yiiriitiilen 
kat;lillimaz bir "kendini miidafaa" oldugu konusunda ikna edilmesine 
yonelik <;abalar da sonut; itibariyle boga <;lkml§hr. 

Tek bagma bu siirec;;te ya~anan geH§meler bile uluslararasl hu
kuk ve saygm kurulu§larm derin bir itibar ve me§ruiyet kaybma ug
ramasma yol a<,;:maya yetmi~tir. <;iinku, anlamlandmlmasl neredeyse 
olanakslz olan bu savagta (ya da daha dogru bir ifadeyle tek tarafh 
saldmda), gerek ulusal gerekse de uluslararasl olu§U1nlar /birimlerin 
ortaya koyabildikleri, ne yazlk kif yasal ya da me~ll'u ve hatta izah edi
Iebilir ve anla;nlabilir olarak nitelendirilebilecek bir kavram ve eylem 
zemininden ne denli uzakla§11dlgml sergilemekten ibaret kalml§hr. 
"Israil-Filistin meselesi" olarak nitelendirilen kangrenle§mi§ sorun 
a<;lsmdan ise insanllk olarak verdigimiz smav daha da yiizklzarhCldlr. 
Olup biten kan;nsmda takmtlan tavlr hangi uluslararasl hukuk, hangi 
ban§, hangi evrensel insanhk degerleri vb.leri He makul ve me§ru gos
terilebilir? Oysa (bahh paradigmarun umursamazhgma teslixn olan) 
bizler, oylesine uzun y1l1ardlr seyirdeyiz ki Olumu ve aClyl, adeta ka
mksaml§ durumdaYlz. 

iddia edildiginin aksine en ileri silahlarla (bile) klsa surede son
landmlamayan bu sava§ surecinde ya§anan, bir baklma, "batlh mo
dern medeniyet projesi"nin yukanda tarb§llan temel bile§enleri a<;l
smdan "ideal tip"leri ve son kaleleri durumundaki Anglo-Sakson ge
lenegin (bu gelenek, batlh medeniyet projesinin be§igi olan ingiltere 
ve ABD orneklerinin "serbest piyasaya" indirgenmi§ yorumu/ formu 
olarak ozetlenebilir) iflaSl olmu§tur. (Hele de "Irak'a ozgiirluk ve de-
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mokrasi gotiirme" tezinin, sava1;lm ardmdan, ABD ve ingiltere vatan
da§larmca dahi tepki ve belki de alayla kaqnlanan bir iddia oldugunu 
da hahrlayacak olursak Sleak sava§ sonrasmda bolgeye yeniden diizen 
getirme c;;abalarmda /I dl§ dinamiklerden" ziyade boIge iC;;1 (islami) di
namikledn aglrhk kazanmasl da her §eyden once bu c;;en;:evede deger
lendirilmelidir. Kapitalist sistemin kdzi olarak tezahiir ettigini iled 
siirdiigiimiiz "uluslararaslhkta kaos" ya da "yeni diinya diizensizli
gil/nin "islarni faktor"ii ozel olarak on plana C;;lkardlgl iddiamlz da 
(genel olarak dogulu/ dayaru§macl baglarnlarm uluslararasl olc;;ekte 
onemini arhrmasmin otesinde) i§te boyle bir (bah aC;;lsmdan umutsuz 
goriinen) uluslararaslhk c;;erc;;evesi ic;;inde anlam kazanmaktadlr. 

Bu nedenle, yeni siirec;;te bah tarafmdan giiniimiizde ya§anan 
biitiin olumsuzluklarm sorurnlusu olarak genel olarak dogu'nun ozel 
olarak da islam'm kar§lmlza (,;lkanlmasl ve bu ikisinin uluslararasl 
diizeyde ya1;lanan giivenlik sorunlanndan ve terorden sorumlu tutul
dugu kadar demokrasi ve insan haklarma dayah sistemlerin diinya 
olc;;eginde yayllmasmm da oniindeki en biiyiik engel olarak ilan edil
mesi paradoksal olarak zaYlfhgl He degil ancak giicii ve potansiyeli He 
ilintili olarak anlamhdlr. Nitekim, Irak'ta ya§anan siirec;; sonrasmda 
ya§ananlarm (Tiirkiye'nin bu hususta oynadlgl olumlu roliin e§ligin
de) bu durumu onemli olc;;iide degi§tirdigi iled siiriilebilir. Teroriin 
islam diniyle ozde§le§tirilmemesi hususunda da demokrasi ve c;;agda§ 
diizenlerle islam'm bagda§lr olmadlgl noktasmda da bah diinyasmm 
belirgin bic,;imde degh,.en tutumu ortadadlr. 

Bu c;ah§marun iddiasma gore, 11 EyHil ve Irak sava~l sonrasmda 
Islam ile ~iddet arasmda kurulan organik baga maledilen terorii de 
ic,;eren "uluslararasl kaos" ortammdan sorumlu olan, bu teroriin ger
c;;ek mahiyeti aktiiel anlamda biitiiniiyle "islami" olsa da olmasa da, 
teknolojik-bUrokratik toplumlan olarak ulusal bazda orgiitlenmi~ ka
pitalizmin ve modernle§lmed projenin topyekiin/ sistemik krizidir. 
Adl islam diniyle birlikte amlan teroriin ya§anan kaosla baglantlsl 
ancak konjonktiirel olarak kurulabilir. <;iinkii, yukanda ortaya ko
nulmaya c;;ah§lldlgl gibi diinyamlzm asll sorunu, tabi oldugumuz bu 
sistemin topy'ekiin iflaslyla baglanhhdlL Bu c;erc;;evede, demokrasi, 
ozgiirliik, bilgi ve ileti~im toplumu, batIh yonetimlerin teknolojik
biirokratik ve rasyonel iistiinliigii gibi savlarla diinya ban§mm temi
nah olarak NATO ve BM gibi olu§um ve kururnlarm gosterilmesinde
ki isabetsizlik ve gec,;ersizlik her gec,;en giin biraz daha inkal' edilemez 
bir gerc;;eklik olarak kar§lmlza c,;lkmaktadlr. Nitekim, son NATO top
lanttsmda Tiirkiye'ye ve islam iilkelerine etkin bir yer ve rol bic;;me 
c;;abasmm arkasmda da boyle bir arkaplan bulunmaktadlr. 
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Dogu'nun23 ve islam'm 

Bu <;ah~mada biz, in~a edilmekte olan yeni medemyet a<;lsmdan dogu 
ve islam'm ayncahkh bir konuma sahip oldugUflu ileri siiriiyoruz, 
paradoksal bir bi<;imde tam da "Siyasal islam'm iflasl"ndan24 emin 
olunan bir donemde. Kolayca kurulup-<;oziilen formal-kurumsal batlh 
siyasal orgiitlenmemn yiizeysel ideolojik aidiyetlerle baglantlh zaafla
nm i<;erdigi ol<;iide sozedilebilir ancak Islam'm siyasal yanmm <;ok
mii§liigiinden.25 Huntington26 da, isabetle, Soguk Sava§ oncesi dc)ne
min ekonomik (ve yine aym yillarm ideolojik) eksenli <;ah§malarmm 
yedm giiniimiizde kiiltiirel mtelikli <;ah§mamn alacagml/ aldlgml iled 
siirmii§tii. Kammca, Huntington'm iddiasml, diinya iizedndeki biitiin 
kiiltiir "lie medeniyetlere e§it gorev ve etkinlik imkam dogacagml ha
ber veren bir tez olarak degerlendirmek daha yerinde ve bilimsel bakl
§m sogukkanll rasyonalitesinin gerekleri a<;lsmdan da daha uygun bir 
se<;enektir. Bu noktada, islam medemyetine ozel bir onem atfediliyor
sa §ayet, ki ediliyor, bu onun "yem medeniyet"i §ekillendirme konu
sunda sahip oldugu kiiltiirel/dinsel (ve hatta belki konjonktiirel de) 
avantajlanyla ilgili olmak durumundadlr. ileri siiriilen avantajh du
rum a§aglda slralanan ii<; nokta etrafmda ele ahnabilir. 

PaylafitlanlOrtak Bir "Kiiltiirel Kod"un Varltgt 

Ideal tipik dogu ve bah kavramlanyla yola <;lktlglmlzda, islam tarih<;i
si Hodgson, "batl"yla ozdef?le§tirdigi "teknikalistik kapitalizm"e kar
§m, bahmn z1th ·olarak kavramla1jtmlan islami mirasm giiniimiize 
getirdigi en onemli unsur olarak "din ve dim ~uur"u belirtmektedir,27 

23 C;ah9ma iler1edik~e de g6riilece~i gibi, asll11da burada iled siiriildii~ii haliyle 
'islami/ do~ulu' ba~lam dedi~imiz ~eyin en kapsaylcl teorik a~lhnu, modern donem bo
yunca batmm '6tekisi' olagelmi~ biitiin dini/kiiltiirel ba~lamlan, hatta giderek batl11l11 
kendisini bile ic;ere(bile)n biitiiniiyle eklektik bir niteli~e sahiptir. 

24 Bu arada i~inden ge~ti~imiz d6nemde zaman 6ylesine luzh aklp gidiyor olmah ki, d6ne
min kaotik ruhunun bir yansu:nasl olarak Roy, neredeyse bu kitabmda ileri siirdiikleriyle 
taban tabana ZIt ve bizil11 buradaki perspektifimizi destekleyen tiirden dii~iincelerle dolu 
yeni kitabl111 o;oktan okurun bilgisine sundu bile: Olivier Roy, Kureselle$en islam. istanbul, 
Metis, 2003 . . 

25 Buradaki temel kar$lthk, 'do/tUnun tarih ve kiiltiirel derinli~ olan geni9 anlamda siyase-
ti'ne kar~ilik 'ara~sal akll kullamma dayah, yararCl ve manipiilatif babh dar anlamda par
ti siyaseti'nden kaynaklamr. 

Bu eksende bir tarb~ma yiiriittii~iim bir ba~ka ~ah$ma i"in bakmlz: Sennur Ozdemir, 
"MUsiAD ve HAK-iS'i Birlikte Anlamak: SlIllfh Bir 'islami Ekonomi' lni?", Modern Turki
ye'de Siyasi Du§unce: islamct/lk, CHt 6, istanbul, ileti$im, 2004, s. 382-3. 

26 Samuel Huntington, "The Clash of Civilizations," Foreign Affairs, No 72,1993. 

27 islam'm Seruveni: Bir Dunya Medeniyetinde Bilin!( ve Tanh'de (1995, Cilt III, s. 432-36) 
Hodgson, islami do~uyu 'dini ~uur" noktasmda tal?ldl~l a~rr sorumlulu~u hatrrlatarak 
adeta g6reve <;a~rrmaktadlr: Zira, 'bah'yia eklemlendi~i andan itibaren, ol'adaki sorunla
rm artIk "do~u"nun da sorunlan haline gelece~i ic;;in, 'islam medeniyeti'nin devanu olan 
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Bu saptamaslyla Hodgson, dogulu baglamm mevcut diinya medeniye
tine yapacagl katkmm "kiiltiirel/ dinsel" planda olacagml ima eder. 
Zira, batmm moral ve kiiltiir alanmda deneyimledigi kriz, sekiiler ve 
pozitivist akllclllgimn mevcut kiiltiirel dinamizmi eritmesinden daha 
fazla onun habitusuyla ilintili bir yam mevcuttur: Parc;ah/smlfh kiiltiir 
yaplslyla ortak bir kiiltiirel koddan yoksun bahya kan,nn giiC;lii bir 
sozel kiiltiir ve muhalefet gelenegine sahip dogulu habitusun tek bir 
giiC;lii ortak kiiltiirel koda sahipliginden kaynaklanan bir avantajdlr 
burada sozkonusu olan. 

Bu baklmdan "sihirli" aynmla~hrma, (Weberyen analizden kal-, 
karak) ekonomistik/maddeci, hiyerar~ik ve pan:;ah (ki yukanda klsaca 
ele almdlgl gibi bu, "ulus-devlet" olu~umlanmn da tarihsel/kiiltiirel 
temelini olu~turur) batllz formasyon ile kiiltiire onceHk tamyan, payla
~lmcl/ dayam~macl, e~itlikc;i ve ic;erici dogulu formasyon arasmda ya
pllmaktadlr.28 Tarihsel derinlige sahip dogulu slmfslz toplum yaplsl
nm anlaml, toplumun biituniiniin en temel ihtiyae;lan garanti altma 
almml~ devasa bir "orta-tabaka"dan 29 te~ekkiil etmesidir. 'Batt/mn 
yaygm kesimlerin egitim ve kiiltiirle ilintisi soz konusu oldugunda 
sahip oldugu sefaletine kaqnn30 dogulu/islami baglamm sahip oldugu 
elveri~lilik, payla~111an ortak bir kiiltiirel degerler ve inane; setine sahip 
oimasl yarunda derin tarihsellige sahip yaygm egitim olanaklanyla da 
ilintilidir. Kiiltiir ve egitimin ayncahkh slmfiarm bir ayncahgl olagel-

bu unsur, insanhgm "manevi birligi"nin saglanmasmda bu nedenle ozel bir rol oynama
hdlf. 

28 Batmm ideal tipik teknikalistik-ekonomistik diizenine ve onun ekonomik insanma kar~l 
<;agda; sosyo-ekonomik dogulu formasyon iC;in. onerdigim 'sosyolojik islamilik' kavram
la~trrmasml ve islami(le~mi~) insaru tarb~hglffi c;al~mam ic;in bkz. Ozdemir, "MUsiAD 
ve HAK-i$'i Birlikte Anlamak", s. 864 vd.; Aynca bkz. $ennur Ozdemir, "Pre-Sendikal 
Gelenek(ler) ve Killtiirel FaktOr: 'Ekonomik insan'a Kar~l 'islam insaru' Ml?" Millkiyeli/er 
Birligi Dergisi, Cilt XXVII, SaY1239, 2003. 

29 Klasik Osmanh sosyo-ekonomik diizeninin ozellikleri ve tabakala~ma dinamikleri i<;in 
bakmrz., Melunet Genc;, "Osmanll imparatorlugu'nda Devlet ve Ekonomi", V. Milletlera
rasl Turkiye Sosyal ve iktisat Tarih Kongresi, Tebligler, 1989; ve Serif Mardin, i'Tabakalal?- ' 
manm Tarihsel Belirleyicileri: Tiirkiye'de Toplurnsal SIDIf ve SIDIf Bilinci'~, Felsefe Yazllart, 
1983. 

30 S1l11fh yap1S1yla batrnm killtiirel ustiinliigiinden sadece ust smrflann tekelinde ve hizme
tinde oldugu iled siirillebilecek killtiir fuiinleri (high arts) a<;lsmdan gec;erlidir. Yaygm ke
sirnlerin beslenecegi killtiir kanallan aC;1Smdan batmm zaafl ac;rktrr. Kapitalizrnin bencil 
c;rkarlan ugruna manipule etmeyi me~ru gordiigii yaygm killtiirel ortarru bu nedenledir 
ki "kitle killtiirii" ve/veya "popiller killtiir" olarak yanslWlr. Bunun en biiyiik sakmcasl, 
ayru toplurnun iiyesi olan insanlar arasmdaki hiyerar~inin varhgmm bu yolla me~ru
lal?(hnl)mak suretiyle smuh-parc;ah yapmm derinle~tirihnesidir. Boylesi bir killtiirel smu
hlrk/parc;ahlrk ortak paydas1111 payla~rruyor olsak da ne yazrk ki bize de sirayet eden po
piller veya kitle kiiltiirii benzeri nitelendirmeler, Ahnan ekolii'nden kaynaklanan ve bi
zim payla~macl ve ortak killtiirel koda dayah sosyo-ekonomik diizenimize de uyan kill
tiir kavrammdan oldukc;a farklldrr: ilkinde yaygm kesirnlerin ozne ohna olaslhgmill d~
lanmaslyla. 
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digi bah kar~lsmdaki ayncahklarmdan bir ba~kasldlr dogunun yaygm 
kiiltiir a«;lsmdan sahip oldugu zenginlik -zengin sozel kiiltiirel kay
naklan ve informal egitim kanallanyla,31 

Batmm bu kiiltur eksenli sefaleti hususunda dikkatimizi kapita
list sistemin biirokratik demir kafesine <;eken Weber gibi 
Hodgson'm32, "batlh medeniyet"in (ya da modernligin) asll sorununu 
kiiltiirel yokolu~ (ya da yaygm/kitlesel kiiltiiriin yokolu~u) olarak 
insanlann anlam dunyalarmm derinden zedelenmi~ligine ~ekmif,> 01-
mas! son derece anlamhdlr. Hodgson bu nedenle "kiiltiirel ya da ma
nevi diriH~"e tekabiil edecek bir "yaratlcl kitlesel kiiltiir"e duyulan 
gereksinimin alhru <;izmif;ltir: "Yeni bir moral vizyon'un yaratllmasl 
zorunludur" ve bu if;l sadece kiilturel olarak sefil durumda bulunan 
'bah'ya blrakllamaz (s. 456). Bahh kapitalizm popUler kiiltiiriin ote
sinde gu<;lU ve derin bir kitlesel kiiltiir yoksunlugu <;ektiginden33 
Hodgson dogunun katklsllli, tam da bu payla~>11abilir bir II ortak kiiltur 
kodu" ic;in model saglama kapasitesinde gorur (s. 455). Ancak, dogu
nun kultiirel iistiinlugiinun salt paylaf;llmcl niteliginde aranmamaSl 
gerekir. Gerek Allah'tan baf;lka diinyevi otorite tarumama bi<;iminde 
tarumladlgl II Allah' a kulluk" ilkesinin dinamize edici ve ozgiirlef;ltirici 
kapasitesi, gerek bir ruhban slrufma dayanmaYlp her inanana ef;lit aglr
hkta sorumluluk yukleyen dogasl, gerekse de (sivil) toplumun biitiin 
toplumun pratik/ ahlaki ve dini egitiminde aktif rol ustlenmif;l olma
slyia islam medeniyeti birey tekleri nezdinde de buyiik bir zenginlige 
ve derinlige sahiptir. 34 

31 Buradaki iddiarun iizel'ine oturtuldu~u tarihsel/habitual temel ve iirgiitsel mekanizmalar 
iC;in bkz,: Ozdemir, "Bilgi Sosyolojisi AC;lSmdan "Do~u" ve "Bah" ". 

32 Bkz. Hodgson, islam'm Serilveni, s. 448. 

33 Bah'nm, 'ekonomik insaru'ru motive etmek iC;in paradan ve acnnaSlZca hiikiim siiren 
insanhk-d~l bir rekabetten ba~ka motive edecek giiciiniin kalmamasl iizellikle de biiyiik 
ada~hklar gerektiren meslek alanlan ve sanat ve bilim dallarmda sinyal vermektedir: 
Ome~in, Almanya'da, muhtemelen e~itim sisteminin kahh~lyla da birle~ince, bat/It 
habitus giiniimiizde iiniversite e~itimini ilkokul seviyesinde t~vik edilrneye c;ah~llan bir 
konuma oturtmu~tur. Buna kal'l;i1n, toplumsal saygmhk, meslek vb.lerinin e~itim ve di~er 
maddi olmayan kriterlerle iilC;illdii~ii (ve pararun toplumsal saygmh~l otomatik olarak 
getiremedi~i ve/veya engelleyemedi~i) illkemizde herkesin her ko~ulda sonuna kadar 
okumak .istemesi, neredeyse dolayh caydmcl tedbirlerin almmasma yol ac;maktadlr. Bi
limsel ve killtiirel aC;ldan canhh~ml hala korudu~u iddiasmdaki ABD bile, c;ok c;ah~mayl 
gerektiren miihendislik mesle~ dahil bu alanlarda beyin goc;iine dayanmaktadl1'. Haliha
zl1'daki killtiirel, bilimsel ve sanatsal canllllgmm kayna~mdaki insani iigenin niteli~ine 
balaldl~mda, kar~lIlliZa yine en geni~ anlaIDlyla 'bah'run yoksananl iitekile~tirilen dina
mikleri c;tkmaktadl1'. 

34 Bu iddialarla ilgili ola1'ak bkz. Ozdemir, "Bilgi Sosyolojisi AC;lsmdan "Dogu" ve "Bah" " 
ve Ozdemir, MUsiAD ve I-lAK-iS'i Birlikte Anlamak. Davutoglu da bi1' c;ah~masmda 
("Medeniyetlerin Ben-idrakl", Divan, ilmi Ara~t/rmalar, eilt 2, No 3, 1997,8.34) 'islam me
deniyeti'nin, "gii<;lii-ben idrakinin 'insan biri'ni ku~atan algllama ekseni" aC;lSmdan ta~l
dl~l derinli~e i~ret ediyor. 
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ls1ami Kozmopolitanizm ({:oguicu ve Eklektik Dogulu Tarihsellik) . 

Hodgson'm dogulu/islami baglaml goreve c;agmrcasma vurguladlgl bir 
diger nokta da Miisliimanlarm, kendi dinlerinin lien c;e~itli durumlarla 
alakah oldugu"nun ve 'kozmopolit' tarihsel miraslanmn bilindne yeni
den varmalarmm onemi olmu~tur.35 Bu, ozellikle ulusal(cl} modelin 
krizde oldugu ve kimlik ve fark konularmm yeniden "uzla~hnlmasl" 
zorunluluguyla kar~l kar~lya oldugumuz ic;inden gec;tigimiz gibi bir 
donemde, islami baglarmn ikinci onemli avantaj noktasml olu~turmak
tadtr: Farkhhklan oldukc;a uzun bir tarihsel donem boyunca uzlaf?hra
bilmi~ bir medeniyet pratigine sahip olmaslyla ilintili olarak boylesi bir 
tarihselligin ve habitual c;erc;evenin elveri~li bir uygulama zemini sagla
yacagl aC;lkhr. C;ok degi~ik medeniyet ve kiilhirleri eklemleyebilen ve 
bir arada c;ogulculugu ic;inde ya~atabilen bir "diinya medeniyeti"nin 
altma uzunca ydlar imzasml atml§ olma ozelligi nedeniyle islami bag
lamlar -Ozellikle de dogulu/islami baglamm ideal tipik temsilcisi saYl
Ian Osmanll diizeni, giiniimiiziin kiiltiir ve fark konulanyla baf?l dertte 
uluslararaslhk baglaml ic;in giderek artan bir bilinc;le dikkat yoneltilen 
ortamlanru oluf?turmaktadlr. 

Nitekim, tarihsel olarak Osmanh'nm miimkiin klldlgl bu eklek
tik-ic;edci varolu§ esasen c;agda~ ko~ullar altmda informal olarak hii
kiim siirmeye devam etmektedir: Miisliiman niifusun kapsadlgl
ilintili oldugu cografi alamn geni~ligi de dikkate almdlgmda ~ki bu
nun miimkiin kllan da O'nun diger dinlere klyasla etnik ve kiiltiirel 
farkhhklar boyunca e~;siz ic;ericiligi ve .eklenebilme kabiliyetiyle bag
lanhhdlr- yeni donemde tayin edid ve kurucu/yaplcl bir unsur olarak 
islami baglamm oynayacagl kritik roliin inkar edilmesi iyice olanak
slzla~lr. islam dininin halihaZlrda cografi olarak neredeyse biitiin diin
ya iizerine yaygm bir nitelige sahip olmasl ve diinya niifusunun 
yakla~lk 1/3 kadarmm Miisliiman olmasmm sagladlgl niifus avantajl
run uluslararasl dengeler bakunmdan dikkate almmasl geregi, hayati
yet arzeden noktalar arasmda slkhkla dile getirilmeye ba~lanml~tIr. 
Sovyetler Birligi'nin dagllmaslrun ardmdan "islami faktor"un ulusal 
temsil diizeyinde de (Orta)doguyla slrurh kalmayarak Afrika ve Asya 
yarunda Avrupa'y136 da ic;erir hale gelmesi (ornegin, "Avrupa Giiven-

35 Hodgson, islam'm Seriiveni, s. 456. 

36 Buradaki bilgiler i"in bkz. Davutoglu, Stratejik Derinlik, s. 250-268. Aynca, Avrupa'daki 
mtislfunanlann nicel ve nitel onem ve agrrhklanlli ve kar~l kar~lya olduklan probJemleri 
ele alan iki "ah~ma i"in bkz. Cesari "Avrupa: islami Bir Kesit", Larry Poston et. al. (der.), 
Avrupa-Amerika Miisliimanlarl, "ev. Cem Demirkan et. al., istanbul, Gelenek, 2003 ve 
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lik ve t~birligi Anla~masl"na taraf olan tek miishiman iilke Tiirkiye 
iken, bu say! 1990'larm sonunda 9'a ';;lkml~ht) bu <;er.;;evede aynca 
onemlidir. 

Bu durumda insani ve kiiltiirel potansiyel(ler)in aynca bir one
me sahip oldugu giiniimiiz ger<;ekleri, bir zamanlar modernle~menin 
gerekleriyle bagdal]mayacagl ileri siiriilen "islam ve diger dogu kiiltiir 
ve medeniyet iiriinleri"nin, ortaya <;1kmakta olan yeni donemin ruhu-· 
na damgasml vurma kapasitesi a<;;1Smdan olduk<;;a zengin bir potansi
yele sahip olduguna i~aret etmektedir. (Her ne kadar, son donemde 
ozellikle de "0rta-dogu" siyaseti ekseninde "s1kl~an" uluslararasl si
yaset a<;lsmdan islam-diktatorliik-teror ozde~liginden "medet umu
Ian" ve giderek inandmqhgml yitiren bir sav halen tam olarak terke
di1mi~ degilse de.) 

"Hegemonik Gill/filn Otekisi Olmaktan Gelen Dolaylt Rir Avantaj 

Son olarak belirtilmelidir ki, en onemli avantaj, kendi ozellikleriyle 
ilintisiz bir noktadan kaynaklamr: Bizatihi "bah" tarafmdan "batlmn 
otekisi dahaSl antitezi" olarak Han edilmil] olmas1yla baglanhh olarak 
dogu ve islam'm, ~u anda krizde olan batt medeniyetinin gii<;lii oldugu 
donemlerde dogulu-jslami modeli kendi anti-tezi olarak alg11aml~ ve 
ilan etmi~ ve hatta kendisini islami modelin z1th olarak kurmu~ olma
smdan kaynaklanan dolayh bir avantajdlr burada sozkonusu olano 
Modern donemde zltla§hncl-dl~laylcl dikotomik bakl~ a<;;l81 ve kav
ramla~tmna anlaY1gmm hakimiyetine kargm, bu "islamil dogulu" bag
lamm i<;;inde bir <;;ok baklmdan zaten "dogu"lu kiiltiir ve medeniyet 
kaynaklanyla etkile§imi ic;inde olgunlal]an37 '''bah medeniyeti"nin 
kendisinin bile ic;erilebilme kapasitesi,38 dogulu baglamm bir ba§ka 
avantajl durumundadlr. 

Esasen ileri siiriilebilir ki, dogunun habitusu a<;;lsmdan bu avan
tajh konum yeni ortaya <;;lkml~ degildir. Problem, batlh medeniyetin 
kendisini farkhhklan reddedecek bic;imde bah-dl~l diinyaya dayattt
gmdan kapitalizmin birlegtirici-homojenlegtirici ozelliklerinin olumlu 

Esposito, "Bir Bah Olgusu Olarak islam", Larry Poston et. al. (der.), Avrupa-Amerika MUs
liimanlan, <;ev. Cem Demirkan et. al., istanbul, Gelenek, 2003). islam dininin ABD'Ii siyah
lar arasmda yaygmla~masmm tarihsel seyrini konu edinen bir ballka <;al~ma iC;in de bkz. 
Abdillbaki Keskin, Siyahlann Draml: Afrika ASIIII Amerikalt Miisliimanlar, Ankara, Tiirkiye 
Diyanet Vakfl YaymlarI, 1998). 

37 Bkz. Hodgson, jslam'zn SerUveni, s. 403. 

38 DoiaYlSlyla, yem medemyet ongoriimiiz batmm dl~landlg1 bir formasyona tekabill etmez. 

84 

Kaldl ki, her yeni olu~an ~eyin, zaten eskinin iizerinde~ekillenmek zorunda oldugu 01-
<;iide, en az yan yanya 'eski'nin ta kendisi oldugu basit bir billmsel gen,;ekliktir. Aslmda 
abesle i~tigal anlamma gelen boyle bir sorunsalm varhgmdan bile ne yazIk ki (bir onceki 
hegemonik medeniyet formunun babh orijinine dayanarak onu sadece bahya mal eden) 
dl!?laYlcl, hiyerar!?ik ve kategorik bahh zihmyet sorumludur. 



UluslararaSllzkta Kaos, Bir Medeniyet Donii~iimii ve lslami (F)aktOr 

rol gordiigii yerde dogu ic;in yapay boliinme ve pan;alanmalar, dola
ytslyla kapitalizmin C;lkarlan dogrultusunda giic; yitimleri giindeme 
gelmi§ olmasmdan kaynaklanrnaktadlr. Doguda ortaya C;lkan "ulus
devlet"ler ic;inde Tiirkiye'nin ozgiil bir yere sahip olmasl ve iran'm 
diger islam iilkeleri arasmdaki aynksl konumu oncelikle sahip olduk
Ian giic;lii devlet gelenegi39 arkaplanlanyla anlam kazanmaktadlr. Bu 
<;en;evede, kendi iC; ozellikleriyle bagda§mamasl nedeniyle dogu i<;in 
(zorlu) ge<;en ulusla§ma siirec;leri, bu iki iilke i<;in bir bic;imde (modern 
kriterler aC;lsmdan) ba§ edilebilir olurken, Arap iilkeleri ornegi ic;in 
aym §eyi soyleyemiyoruz: Tarihsel olarak devlet yonetme deneyimi 
bulunrnayan kabile ruhu aglr basan bu toplumlar aC;lsmdan bu dururn 
yapay boliituneler yaratmakla kalmaffil§, modern bir burokratik dev
let aygltlm olu§turacak toparlanrnaya bir tiirlii kavu§amadlklarmdan 
oldukc;a dezavantajh bir durum yaratrnl§t1r. Oysa, biliyoruz ki, bu 
iilkelerin ya§adlgl bocalama ve ba§anSlzhk batmm Oryantalist para
digrnasl geregi yakm zamanlara de gin biitiinuyle islam dinine atfe
dilrni§tir. Peki, bahh kapitalizmin emperyalist ve somurged ozelligi 
yamnda ic;sel bir unsur olarak soziinii ettigimiz c;agda§ diizenin 01-
mazsa olmaz bir unsuru olan "ulus-devlet"e temel olu§turacak giiC;lii 
bir biirokratik devlet geleneginden yoksunlugun otesinde bu savm 
mahiyeti ve gerc;ekler aC;1Smdan ta§ldlgl mesaj nedir? Bu soruya bir 
yamt verebilmek, ancak dogu-bah zltla§m;;l.Sl savmm oziinii olu§turan 
bir ba§ka sorudan hareketle miimkiin olabilir: 

islam, "Demokrasi ve KapitaUzm"le Bagda§maz ml? 

Bilindigi gibi, modernizrnin "altm <;aglan" nda islam ve kapita
lizm/demokrasinin bagda§mazhgmdan ku§ku duyulmaml§ttr. Bu 
iddia sadece batImn oryantalist bilim adamlan ic;in degil aym zaman
da kiiltiirlerini savunup korumaya ~ah§an dogulu toplum ve dii§iiniir
led a<;lsmdan da ge~etlidir. DolaYlslyla, savlanan bagda~mazhgm bir 
iddia olmamn otesinde dogu ve bah arasmda klasik dii§iiniirlerce de 
vurgulanan bildik farkhhklardan kaynaklandlgma ku§ku yoktur. 40 

'Weber'in c;;ok on.celeri dikkatirnizi c;ekrni~ Qldugu gibi, bu modeller 

39 Tiirkiye'de devletin "sosyal miiliendislik" yapmak suretiyle iistlendigi modernle~tirici 
rol, salt dogulu/islami gelenekle s1ll1Ilanamaz: Bu, ideal tipik Anglo-Sakson modele kl
yasla get; sanayile~en batJh illke 6rnekleri it;in de get;erlidir ve bilindigi gibi tqplum mii
hendisliginin batJdaki tipik ornegi katolik Fransa'dll'. 

40 Tam tersine, ku~ku duyulmasl gereken, bu bagda~mazhga atfetmeye al~Ik oldugumuz 
olumsuz rol olmahdll': <;agda~ ko~ullarda bu bagda~mazhgl sorun haune getiren kapita
list kalkmma)'l mfunkiin kt1an suufsal somfuii olduguna ve altyaplSlll olarak bu ikisi ara
smdaki temel u~mazhgm dogunun snufs1Zh~yla baglantJsma binaen. (Bu konuda ta- , 
rihsel gen;eklikler l~lgmda yapIlan bir ozgiin Marksist yorum ic;in bkz. Taner Timur, Os
man/I Toplumsal Duzeni: Kurulu~ ve Yukseli§ Donemi, A.U. SBF Yaymlan, No. 428, Sevint; 
Matbaasl, Ankara, 1979, s. 123 vd. yukanda deginilen baglam ic;in ozellikle bkz. s. 215). 
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(" dogu"lu ve "batl"h) arasmdaki uyuf?mazhk, bOf? ve salt ideolojik bir 
iddia olmaktan ote tarihsel, sosyo-kiiltiirel ve siyasal karf?lhklan olan 
bir gerc;eklige tekabiil etmekteydi. 

Ancak, sonu<;; olarak smlfh toplum olma ve olmama temelinde 
anlam kazanan (ve esasen eklemlenememenin ana gerekc;esini olu~tu
ran) temel farka kaql1n yeni ortaya <;;lkan bu (bahh) medeniyetin ozel
likle teknolojik iisiiinliigii noktasmda kendisini biitun dunyaya dayat
hgl subjektif unsurlan a~an bir tarihsel ger<;eklik durumdadlr. Ozellik
Ie de bizim iilkerniz gibi cografya ve tarihsel baglan itibariyle babya 
yakm olan iilkeler aC;lsmdan kapitalist toplum formasyonuyla bir §e
kilde uyum saglamanm kac;mllmazhgl sozkonusuydu. Kendi ozellik
leriyle uyumluluk kriterini de elden geldigince gozetmeye <;;ah~sa da 
degi1?me zorunluluguyla kar1?l kar§lya kalan "dogu"nun, bu siirec; ka
pitalizmle gorece gec;; eklemlenen bahh iilkelere klyasla ilave bal?ka 
baZl zorluklara maruz kalacaklan a<;lktl. Zira, benzer bir eklemlenme
uyumlanma zorlugunun aym ~iddette olmasa da Anglo-Sakson (ve 
Protestan) olmayan "batmm katolik klta Avrupasl gelenegi"nde de C;lplak 
gozle dahi tespit edilebilir.41 Dolaylslyla, bir sonradan eklemlenme 
deneyirni olmaya yazg1l1 olmanm getirdigi Have zorluklan da ic;eren 
bu surec;, meselenin salt dogulu baglamm "oz" sel yetersizligi veya ba
tmm kasti oryantalist ve somurgeci pratikleri ekseninde izah edileme
yecek c;ok yonlii kompleks dogasml ve bu baglamlara ait tarihin ili~ki
sellikler ic;inde yeniden okumamn onemini ortaya koymaktadlr. 

Aynca, bu ve diger c;ah~malanmda iC;ini yeniden doldurmaya 
c;ah~tlglm halleriyle dogu ve bah gerc;egi, gelinen noktadaki diinya 
konjonktiiriinun ozellik ve ihtiyac;lan ekseninde degerlendirildiginde 
islam-demokrasi bagda~mazhgl saVIm desteklemek 1?oyle dursun kah
hmCl've kiilturel alanla tamamlmunl1? derin demokrasi arayl~ma kilit
lenrni~ diinyamlzda tam aksini du§unmeyi gerektiriyor. Zira, dogulu 
baglam, (sivil) toplum, ekonomi ve siyaset/Devlet i§leyi§inin ic;ic;e 
ge<;mi§ligi ic;inde bir model olarak Hegel/in kutsal ve Gramsci'nin bii
ttinciil toplum ozlemlerini yansltmaktadlr. Bu baglam insanlanmn 
iktidar (buradaki "iktidar" kavramla§hrmasl formal ve belli bir mer
kezde toplanml~ de gil informal ve gtindelik kulture ic;kindir; bu ne
denle de 'dogu'nun dii§unce ve pratiklerine uygun olarak ve/veya 
Foucault'un kullandlgl anlamda en geni§ ve yaygm a<;111mlanyla 0-

41 Aslmda batIh illkeler i<;in ne tek tip bir kapitalizm ne de yeknesak bi!' kapitalistle~me 
seriiveni sozkonusudur. Geli~rn.iI} batIh illke orneklerinde kapitalizmin killtiirel
toplumsal farklara gore nasll da farkl! bi<;imler alabildigine odaklanan tiirden <;ah1,'malar 
ne yazlk ki bilim literatiiriinde yenidir. Boyle bir <;ah~ma i<;in baklDlz: Charles Hampden
Turner ve Fons Trompenaars, The Seven Cultures of Capitalism: Value Systems for Creating 
Wealth in the United States, Japan, Germany, France, Britain, Sweden, and the Netherland, New 
York, Currency, 1993. 
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kunmahdlr) He ili~kisi siirekli bir (ille de <;lplak gozle kolayca goriiliip 
gozlernlenemeyen) gozetiml denetim ve kontrol siirednin aktif bile
~enleri olma bi<;imindedir: Eu nedenle de dogulu baglamm dayam~ma 
kayglslyla <;eli~meyen rekabet ve ele~tiri ortamlmn aktorleri krizdeki 
temsili demokrasinin kahhmCl demokrasiye donii~iimiinde ilham ah
nacak model insam bile olu~turabilirler. 

Kapitalizmin Yaplsal ve (Post)kapitalizm(le) 
Eklemlenen Islam 

Eu durumda, tarihsel olarak sosyo-ekonomik yaplsal gen;eklerle 0 

kadar da c;eli§meyen bu oryantaHst tezin giiniimiiz gen;ekleri aC;lsm
dan yeniden anlamlandmlmasl gerekmektedir. somiirged olma
yan tiirden bir piyasa i§leyi§iyle islam dini arasmda bir 
uzla~mazhktan sozedilmesi §oyle dursun bir tamamlaYlclhk ili§kisi 
oldugu dahl iled siiriilebilir. Eu i<;se1 ozelligin yamslra, <;ah§manm ilk 
boliimiinde biitiin yonlerine klsaca deginilen kapitalizmin topyekiin 
bir sis tern olarak ic;ine girdigi derin yaplsal kriz ve bununla baglanhh 
olarak gec;irdigi degi~imledn dogulu niteligi (kiireselle§menin para
doksal olarak geleneksel ve/veya dogulu ozellikler olarak kabul edi
len kiiC;iik Olc;egi ve esnek-informal forrnlan one <;lkarmaSl gibi)42 Islam 
diinyaslmn sosyo-ekonomik ve siyasal alanlarda diinya He eklemlen
mesini ve uluslararasl ili§kilerde etkin bir taraf olarak yerini almaslm 
miimkiin kllan bir etkendir.43 Klasik modernle§med doktrinde es
kif geleneksel diizenin uzantIlan olarak mutlaka ortadan kalkacagma 
inamlan bu e~zamanll olarak hem yeni hem de eski "forrnlann bah 
diinyasmda one C;lkl§l da ancak boyle bir c;en;eve h;erisinde biitiiniiyle 
anlamlandmlabilir: Esnek uzmanla§ma vb. kapitalizm-sonrasl bir a·· 
§amaYl gosteren nitelendirmeler He geleneksel olmaSl gerekc;esiyle 
modern alandan dl§lanan bah-dl~l kiiltiirel ozeUikler arasmdaki bag
lanh a<;lkbr. Eu yeni donemi karakterize eden ozellikierin, batmm 
sistemik krizini <;oziim olarak sanldlklan <;are ve usullerin /I dogulu" 
karakterinin altIm <;izmek onemlidir. Konumuz aC;lsmdan bunun an
lam ve onemi, islam/m (ve diger dayam§maClI dogulu baglamlarm) 
kapitalizmle eklemlenmesini zorla§t1ran unsurlarm bizatihi batlh iilke
ler tarafmdan terkedilmi§ olmasmdadlr. 

42 Bu durwn kendisini, literatilide "kiliesel paradoks" olarak nitelendirilen "diinya ekono
misi biiyiidiik~e kii~iik oyunculann giiciiniin arttyor" olmasmda -bu silier; biiyiik ~irket
lerin zorunlll olarak ~Ogll ozerk kii~iik pan;alara boliinerek pan;alanmasma yol a<;hgm
dan- gosterir (ornegin bkz. Mehmet Behzat Ekinci, "Kureselle$menin Ekonomik Boyutu ve 
i$ietmeierin Btl Surer;teki Yeri", http://www.Akademiktisat.sitemynet.com.) 

43 Burada iled siliiilen eklernlenrne saV!lun detaylan (ve saVIn dayandlflldtgl ac;tklama 
evreni ve kaynaklar) i~in bkz. Ozdemir, MusiAD ve HAK-i$'i Birlikte Anlarnak, s. 839-
42. 
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"ideal tipik" ic;erigi ve anlamlyla klasik kapitalist modelden bu 
uzaklat?ma, (bahh) kapitalizmin sadece islami degil, ama digerlerine 
bir zemin hazlrlaYlcl bi<;imde oncelikle iinlii "Japon modeli ya da mu
cizesi"ni de ic;eren, "kiiC;iik olan"a ve toplum-topluluk dayarut?masma 
dayah (ya da bunlara onem ve oncelik veren) dogulu ozelliklerle do
nanmaya ba§lamasl bic;iminde tezahiir ettigi ned siiriilebilir. <;iinkii 
"bah", kendi "ideal tipik" modelinin sorunlanru a§ma sorumluluguy-
1a kaqn kar~nya kaldlgmda uygulamadaki ba§anh sonuc;lanyla da fark
hhgml koruyarak44 kendisiyle eklemlenebilmi§ ilk biitiinciil (alternatif) 
model olarak kar§lsmda onu bulmut?tur. Bah'run belki bazl tekil so
runlarmm .c;oziimii adma bat?lathgl bu modeli dddiye alma, kendisine 
ondan birt?eyler katma siirecinin ulat?t1g1 doniit?tiiriidi aglrhk, giinii
miizde artlk ideal tipik anlamlyla kapitalist modelin "post" formu 
bic;imde bile olsa tartl§ma gotiirmez bir gen;eklik noktasma ulat?ml(,>t1r. 
Sonuc; olarak, ic;inden gec;ilen siirecin sonucunda ortaya C;lkacak yeni 
"ideal tipik" modelin olu§umunda aglrhkh rol oynayacak (f)aktOr,. 
kavramm en genel ve en kapsaylcl anlamlyla belki de "bah"run biitiin 
otekileri'ni temsilen dogu olacaktrr. 

Sermaye birikiminin az saylda elde biiyiik miktarlarda birikme
siyle uyumlu olmayan "kapitaUzm"in ekonomik anlamda islami
dogulu baglamla bagdat?lr bir nitelik kazanmaya ba;;lamasl "do gu" 
aC;lsmdan onemli sonuc;lar dogurmu§tur. E(,>itlikc;i-adaletc;i":payla;;lmCl 
"dogulu-islami baglam"m kiiC;iik olc;ekli i;;letme temelli bir "kapitalist 
i§leyi§"le c;ok az sorunu olacagl aC;lkhr. "Kapitalist i§leyi~1J kavramma 
kar§lhk gelmek iizere, burada, daha genel, notr ve daha da onemlisi 
zorunlu olarak biiyiik miktarlarda birikime kaqllhk gelmeyen "iktisadi 
i~leyi§" nitele~esini tercih etmek yerinde 01acakbr.45 ikinci olarak, 
"bahh hegemonik soylem" ve genel olarak mevcut iist yaplsal kurum 
ve mekanizmalardaki zaYlflamaya paralel olarak gi.i~ kazanan dogu
lu/islami biinye, bu siirec;te tepkisel bir radikal siyasal soylem olma 
niteliginden uzakla~arak kendisini (bahh formlar kar~lsmda savun
rnarun otesinde) "rasyonel" bir bic;imde (yeniden) in~a edip yaratabilir 
ve ba§kalanmn da ruzmetine sunabilir hale gelmi~tir. 

44 Farkhhgilll koruyabilme noktasmda "Japon mucizesi" ic;in ~oyle bir ac;;Ildama yerinde 
olacakbr: ilk olarak bu husus, Htristiyan-tslam kar~lthgmdan tiiretilmi~ ideal tipik 'dogu 
ve bah'run cografi yakmllk ve tarihsel baglar nedeniyle esasen ne gec;mi§te ne de giinii
miizde sosyo-ekonomik gerc;ekliklerini asIa birbirinden kopuk/soyutlanarak kuramamI~ 
olmalanyla baglantIh olarak anlam ta~rr. ikinci olarak ise, gec;mi~te Osmanll imparator
lugu'nun, giiniimiizde ise Tiirkiye'nin temsil ettigi sosyolojik 'ideal tipik dogu'nun neden 
ve nasu e~zamanll olarak hem doguyu temsil edip hem de dogu ve bah arasmda kopl'ii 
olabildigini ortaya koymasl baknnmdan onemlidir. 

45 MUsiAD ornegi 6zelinde kapitalizm ve burjuvazi gibi ideal tipik batIh kavrarnlara goste
rilen direnc;le ilintili ac;lklamalar ic;in bkz. Ozdemir, MUsiAD ve HAK-i$'i Birlikte Anla
mak, s. 847-54. 
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Bah-dl§l baglamlarm diinya ekonomileriyle (veya kapitalizmle) 
eklemlenme kervanma kattlmalarmda, "savunmaCl" ve tepkisel"bah
dl§l" (bizim ornegimizde "islamCl") tutumun degi§mesinin onemi 
biiyiiktiir. Bir baklma islami baglamlarm kapitalizmle (ve modern 
anlamda demokrasiyle) tam anlamlyla eklemlenebilmesi i<;;in (ne yazlk 
ki 'sahte evrensellik' ve siyaseten pasH temsil edidligin otesine pek de 
ge<;~memh;> olan) dl§laYlc146 "ulus-devlet kapitalizmi"nin krize girerek 
bilindik politikalanm terketmesini 'beklemek' gerekmi§ gibidir. Son 
geli§meler, hem dogulu hem de bahh bak1§ a<;lsmdan ho§gorii, de
mokrasi ortanu, iktisadi ve teknolojik ilerleme ve diger bauyla slmrh 
oldugunu dii§iindiigiimiiz ozelliklerle islam arasmda hi<;bir uyu§maz-
11k olmadlgml kesin bir bi<;imde ortaya koymu§tur. 

~ah§manm bundan sonraki boliimleri, ideal tipik 'isiami do
gu'nun Tiirkiye'de MOsiAD ornegW iizerinden dunya He ozgiin ek
lemlenme dinamiklerini belirginle§tirmede bir katkl saglamav, 
ama<;hyor. 

III 

"Model UIke" Tiirkiye ve islam 

~ah§manm ilk bOliimlerinde <;;er<;evesi <;izilen "kaotik 
uluslararaslhk"m yaratttgi yeni ko§ullar h;;sel ozellikleriyle birle§ince, 
Tiirkiye kendisini yepyeni bir uluslararasl ili§kiler diizenegi i<;inde 
buldu: Batmm laik-demokratik tecriibesini islami oziinii korumak 
suretiyle deneyimlemi§ oimas! ve "batt"yla yiiriittiigii kesintisiz ve 
salt negatif bir tepkisellige dayah olmayan ili§kisi (diger islam iilkele
rinin somiirge deneyimi nedeniyle du§manca sayllabilecek bir ili§kiy
ken), Tiirkiye'yi mevcut "uluslararaslhk kaosu" (bu ko§ullar bir za
manm iki c;ah§an kutbu durumundaki dogu-bab etkile§iminin zaruri 
hale getirdiginden) ortanunda ozel bir yere oturtmaktadlr. Bu yeni 
ortam, aym zamanda medeniyetler arasmda koprii iilke olma i§levi 
nedeniyle belki de, en c;ok Tiirkiye'yi kendi ic;inde oldugu kadar diin
ya olc;eginde de zorlu bir yiizle§me zorunluluguyla (yeniden) kar§l 

46 AB'ye iiyeJigin kat! kriterlere baglaruru~ oImasl, kendisine yabanci biinyelerle degil bii
tiinle~me, herhangi bir §ekilde irtibata gec;me konusunda bile ciddi gerekc;elere ihtiya<; 
duyan batl! dl~laylci habitusla bagianbhdlr. (Hlristiyan demokrat Angela Merkel'in Tiir
kiye sorununu 'ayncahkh staW' ile c;ozme onerisi burada sozii edilen habitual boyuta iyi 
bir omektir.) Buna mukabil, 'dogulu' baglam ic;in tam aksine i<;ermemek i<;in gerekc;eye 
ihtiyac; duyulur. 

47 Burada dayarulan gozlem ve bilgiler, doktora c;ah~mam Religious and Socio-Economic 
Transformation of Turkey: The Case of the MUSjAD (The Independent Industrialists and 
Businessmen's Association), Ankara, METU, 2001 ic;in gerc;ekle~tirdigim alan c;ah~malarma 
dayanmaktadlr. 
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ama siyasal ortaml <;agm ozelliklerinin keskinle~tirdigi bir laiklik
islam <;ah§masmm konusu olan bir iilke olarak Turkiye'nin, ozellikle 
de "islami faktor" sozkonusu oldugunda <;ifte "yiizle§me" zorunlulu·· 
guyla kar§l kar~aya bulundugu Heri siiriilebilir. bir baku,;; a<;lsm
dan daima dogu ile bah arasmda bir yerde durdugundan, bir ba§ka 
bakl~ a<;lsmdan ise, Cumhuriyet'in kurulu~uyla birlikte batlh mode
li/paradigmaYl benimsemi~ oldugundan hem kendi "yerel"i hem de 
batmm i<;ine girdigi kriz durumuyla sert bir bic;imde hesaplar;;mak ve 
yiizler;;mek durumundadlr Tiirkiye. 

Kapitalizlnin ve onun Olc;eginde ortaya koydugu "ulusla-
raraSl" diizenin kriziyle islam arasmda yukanda kurulan baglantlmn 
Tiirkiye'deki tezahiirii, "kaos-oncesi" donemde Turkiye'nin onemini, 
diger Miisliiman iilkelere klyasla sahip oldugu demokratik/laik ulus'
devlet temeli olmaktan C;lkararak farkh bir nitelige biiriindiirmesi 01·· 
mut;;tur. Bugiinkii r;;artlar altmda Tiirkiye'nin onemi, islam iilkelerine 
benzemeyen 1/1hmh" Miislumanhk i<;in bir model olu~turma kapasitesi 
aC;lsmdan vurgulanmaktadlL Yani, "kiiltiirler ve dinlerarasl 
diyalogun" onem kazandlgl bu yeni kaotik ortamda Tiirkiye'nin diin
ya i<;in (burada "diinya"dan kaslt, eski donemin gii<; odaklan ya da 
siiper gii<;leri de gil; ABD-AB, "Turki" Cumhuriyetler, islam iilkeleri 
ve diger giiC; odaklan dahll Tiirkiye'yi ilgilendiren biitiin kiil
tiir/kimlik ve dinleri kapsayan biitiin birimlerdir) stratejik onemi be
lirtilirken, "laik-demokratik" olabilen bir Miisliiman iilke olma ozelli
ginin vurgulanmasmdan, Miisltimanhgmm (demokrasi ve laiklikle 
bagda~lrhk garantisi olarak) 1/1hmhhgl"nm vurgulanmasl bi<;imini 
alml~t1r. Bundan boyle, Turkiye'nin uluslararasl ili§kilerini, tlpkl diger 
iilkeler gibi, (AB'ye iiyelik konusu da dahil) bildik/ genelgec;er c;erc;e
venin dl§mda yiiriitmesi, bu nedenlerle, mumkun ve gereklidir. <::iin
kii Tiirkiye, bu c;aht;;mada ortaya konulmaya c;ah§llan c;oklu aidiyetle
rin ve son derece kritik bir cografyanm iilkesi oimasl nedeniyle, gec;
mit;;inde oldugu gibi geleceginde de olabildigince c;ok iilke, uluslarara
Sl kurulur;; ve dini-kultiirel baglamla yogun bic;imde ili§ki ve etkilel1im 
halinde olmaktan istese de geri duramayacak bir konumdadlr. 

Bu nedenlerle, bu siirec;te Tiirkiye'nin "model" olarak oynaya
cagl olasl i~lev c;ok boyutlu olmak zorundadlr. Sadece islam toplumla
nmn degil, batlh ya da islam-dl~l toplumlar tarafmdan da model ola
rak ahnmaSl geregi bir yana, dinamik ve iki, hatta c;ok tarafh etkile~i
me dayah (ve hiyeraq;ik olmayan) bir uluslararasl ili§kiler zemininin 
yarahlmasl ihtiyacma da cevap verecek bir zemin yaratabildigi olc;iide 
Tiirkiye'nin model olmaslmn bir onemi ve anlaml olabilir. Tiirkiye'nin 
islam iilkelerine "model" olma ozelligi, ozellikle de ba1?langI<;ta bah 
medeniyeti kart;;mda bir oZgUven tazeleme/kazanma ve olasl husus
larda da bu modelden yararlanma noktasmda mumkiin olabilir --
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onlara "1hmh Miisliimanhk" ithal edecek bir model olmaktan ziyade. 
Ciinkii, "Biiyiik Ortadogu Projesi" gibi (batmm hiyerar§ik ve tek taraf
h ili§ki kurma habitusunu yansltan) projelerde ima edildiginin aksine, 
dil ve kiiltiirel farklar <;:er<;evesinde farkh islam yorum ve uygulamala
rmm glinlimliz a<;:lsmdan da onemini korudugu ve bu iilkelerle ge<;;ti
gimiz donemde <;;ok da yakm ve glivene dayah ili§kiler yiiriitiilmedigi 
gozardl edilemez. Bu a<;ldan oynayacagt en biiyiik i§levin, islam dini 
ve kliltliriiniin diinya kamuoyunca ciddiye ahnmasl ve onu 'teror' vb. 
olumsuzluklarla ozde§le§tirmekten kurtarmam noktasmda oimasl 
beklenir. Ve iilkelerarasl dinamik etkile~im ortarm olu~;up geU§tik<;:e 
zaten model olma ihtiyacmm da zaman i<;:inde anlamml yitirip ortadan 
kalkmasl beklenir. 

Tlirkiye'nin bu <;oklu i§lev gormeyi gerektiren <;ok ozel konumu, 
<;oklu kiiltiirleri uzunca bir zaman uzla§t1rabilmi§ eklektik ve i<;erid 
islami tarihsel arkaplanyla48 ilintilidir. Tiirkiye, gii<;lii bir biirokrasi ve 
devlet gelenegini devraldlgl Osmanh miraSl nedeniyle Cumhuriyet 
olarak ilk kuruldugu ylliarda da; aym tarihsel miras nedeniyle ulusla
raras! sistem kaosa girdiginde (yani, giiniimiiziin ulus-devletinin krize 
girdigi ortamda) yine avantajh bir konuma sahiptir: Ama bu kez bu 
tarihsel mirasm farkhhklart uzla§t1rabilme kapasitesinden kaynakh 
nedenlerle: Osmanh imparatorlugu gibi kapsaYlcl (0 kadar kif bu kap
saYIClhk ozelligiyle dogulu-islami gelenek batmm uluslarara bolme 
egilimine ve i<;ermekte zorlanmasma kar~m adeta dl~lamakta zorlanan 
bir list diizey i<;erme kapasitesine sahipti) ve karma-kimlikli bir mede
niyet arkaplanma tarihsel ve kiiltiirel olarak sahip oImaSI dolaYlslyla.49 

Bu ozelligiyle Tiirkiye, II slmr-otesi" (ya da global! diinya ol<;ekli) 
dii§iinme ve esnek hareket kabiliyeti gerektiren boylesi bir donemde 
etkili kullamlabildigi taktirde, uzun donemli ve dl~laylcl ve yoksaYlcl 
olmaktansa i<;erici kapasitesiyle ban§<;ll ve insancll bir yeni medeniyet 
olu§um siirecinin dinamiklerinin belirlenmesinde kritik bir rol iistle
nebilir. 

Biz bu <;ah§mada MOSIAD'l, Hristiyanhga klyasla "kozmopolit
lik potansiyeli"SO baklmmdan daha elveri~li ve e~itlik<;i olan dogaslyla 
islam dininin yaygm ve etkili oldugu bolgelerin iusanhgm evrensel 
(teknikalistik {:aga ozgii) sorunlarmm c;oziim siirecine etkin olarak ka-

48 Tiirkiye'nin yem uluslararasl konumu a<;;lSmdan islami faktoriin ta~ldlgl Onelmn detayh 
olarak ele almdlgl bir ba~ka paralel savlara sahip c;ah~ma i<;:in bkz. Davutoglu, Stratejik 
Derinlik, s. 250-268. 

49 Killtiirel i<;:ericilik ve devlet yonetimi diizeyindeki evrensellikle kendine ozgii bir demok
rathk'l vurgulayan Toynbee ve Goitein'm konuya bakI~lanyla buradaki iddiaYI daha ge
niI/ bir eksende ele ahp tart1lian bir <;:ah!ima i<;:in bkz. Davutoglu, Medeniyetlerin Ben-jdrakl , 
1997, ozellikle s. 17-18. 

50 Kozmopolit mteligiyle ilgili gor~ler h;:in bkz. Hodgson, jslam'm Seriiveni, s. 427-30. 
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hlmasmm onundeki objektif ve subjektif engellerin kalkabilirligine bir 
somut ornek olarak ele aldlk. MOsiAD orneginin bize sagladlg1 veri
ler, bu sure<;te yerel (islami) kulturlerin yeniden akll suzgednden ge<;;i
rilerek (batmm Protestanla$ma deneyiminde orjinal kiliseye donugle 
simgelenen "rasyonelle§tirid" sure<;, islam orneginde 'Kuran'm orjinal 
anlanu'na donu~ bi<;imini alarak geli§me gostermektedir) modernle§e
bilirHginin (ve dolaylS1yla dunya sistemi i<;inde aktif rol oynayabilirli
ginin) somut bir ornegini ortaya koymaktadlr. Bu, hegemonik ozelli
gini yitiren ve kulturel olarak i<;;i bo§alml§ bir teknikler toplamull yan
sltan "ideal-tipik kapitaHzm"in, bundan boyle iligki i<;;inde oldu
gu yerel baglamlan etkileme, ve tizerlerinde hakimiyet kurma ~anSllli 
azaltan bir geli§me olarak telakki edilebilir. Kureselle~me surednde 
yerel ve (sozde) evrensel dinamiklerin etkile~im <;;erc;evesi temelde i§te 
boyle bir <;;er<;;eve i<;;erisinde anlamlandmlmahdlr. Bu dinamiklerin 
belirleyidligi altmdaki bu yeni donemde Turkiye de dahll bUtun ulu
sal ve bolgesel dinamiklerin beklenmedik ve/veya alternatif igbirligi 
ve uzla§mazhklarla kar~n kar§lya kalmasma da hazuhkh olmak gere
kir. 

Donii§en (Devlet Kapitalizminden Piyasa Ekonomisine) 
Tiirkiye: MusiAD Omegi 
MOsiAD, Hodgson'm batlh kapitalizmin sorunlarnun hallinde kar;;l
rulmaz gordugu dogulu/islami katkmm (sosyo-ekonomik ve kulturel) 
ko;mllanru ortaya koyan bir kapsamh ve r;;ok boyutlu giri~imdir. Bu 
nedenle, Turkiye genelinde ya§anan donu~umun ve Ulkenin dunya 
ekonomileriyle yogunla~an etkile~imini aC;;lklayacak bir anahtar du
rumundadlr. MUSiAD'm Turkiye i<;;in ta~ldlg1 anlam guncelligi ic;;inde 
ortaya konulamaz. Bu nedenle olu~um, oncelikle tarihsel bir perspek
tif ir;;inde ele almmahdlr. 1990'larda faaliyete ba§layan bu olu~umun 
gec;;mi§ini Cumhuriyet kurulmadan onceki Ylllara dek goturmek 
mumkun olabilir: MusiAD, (islami) "millet" sisteminin c;;okmesi ne
deniyle homojen bir dini-ulusal kimlige burunme zorunluluguyla 
maruz kalman ko~ullarmdaf "batmm hegemonik giicu" kaq'lsmda 
ayakta kalmaYl saglayacak temel c;;er<;evenin olu§turulmasma c;;ah§lhr
ken olu~turulmaya c;;ah§llan "milli iktisat" doneminin51 ruhunu ve 
ozelliklerini aynen sergilemektedir. 

Cumhuriyet'in ideologu Ziya Gokalp'in ve donemin ba§ka ya
zarlarmm kalemlerinden de izlenebilecegi gibi, bu donemde MuslU-

51 1908-1918 yillan arasmdaki periyodu kapsayan bu d6nem, Zafer Toprak'm c:;ah~malarm
da (Tiirkiye'de "Milli iktisat" 1908-19.18, Ankara, Yurt Yaymlan, 1982 ve Turkiye'de Ekonorni 
've Toplurn (1908-1950) Milli lktisat-Milli Burjuvazi, istanbul, Tarih Vakfl Yurt Yaymlan, 
1995) detayh oIarak incelenmi~tir. 
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man niifus c;:agda~ iktisadi ya~aml davet ve te~vik edilmi§ler ve tlpkl 
giiniimiizde MDSiAD'm dinamik iktisadi etkinlik ve kazanma moti
fiyle islam'm <;ah§madlgllli Beri siirdiigii gibi, ekonomik etkinlik ic;:in
de canll miitc§ebbisler olmalarmm ko§ullan yaratllmaya <;ah~llml~t1. 52 

Osmanll klasik iktisadi diizeninin ve e§itlik ve adalate dayah toplum
sal dokusundan kaynaklanan kiiltiir / zihniyet ve inane; c;:en;evesimn, 
dl§laYlcl-hiyerar§ik batlh kapitalizmin ozellikleriyle bagda~mamasl ve 
dolaYlslyla ona direnc;: gostermesi nedemylc geciken (post-kapitalizmle) 
ic;:eriden eklemlenme siirecim ba§latmaslyla MDSiAD, "ye
rel/ geleneksel olan" He giiniimiiz ekonomisinin modern gerekleri' 
arasmdaki ozel bir tiir bulu~maya giden siirecin kurumsal ve aktorel 
seriivenini temsil etmektedir. Bu anlamda MOSiAD'm (ozellikle de 
benzer ozelliklere sahip diger sivil olu~umlarm etkinlikleriyle birlikte· 
dii~iiniildiigiinae53) "milli iktisat" y1l1armm yukandan devlet inisiyati
fiyIe suurh giri~fmini toplum geneline yaygtnla~t1rarak topluma mal 
etmede oynadlgl rol kritiktir. Bu c;:erc;:evede, Tiirkiye'de islami kimligi·· 
ni one c,;lkarmasl anlammda gii<;lii bir "Miisltiman giri1"imci grup"un 
ortaya c,;lkl~lyla, Cumhuriyet'in misyonu ve degerleri arasmda bir <;e
li~ki gormek yerine ikisi arasmdaki siirekliligin ve tamamlaYlclhgm 
altlm c;:izmek pekala miimkiin ve hatta gereklidir. 

MDsiAD iiyeleri, (bunu bilinc;li olarak planlaml§ olsalar da 01-
masalar da) kapitalist sermaye birikimine direnen yerel (dogulu) de
gerlerin <;agda~ ko§ullarla uyumlan(dml)maslmn aktOrleri olarak il?lev 
gormiiglerdir. Bunun ic;:indir ki, tarihin verili ko~ullarmda kapitaliz
min hegemonik c;er<;evesiyle devlet giril?imleriyle one C;lkan kendine 
ozgii bir karma ekonomi modeIilizerinden (diinya ekonomilerinden 
uzak durarak) ilil?ki kuran Tlirkiye giiniimiizde bu kez (yine kendine 
ozgii) bir till' piyasa ekonomisi iizerinden diinya ekonomik sisteminin 
aktif bir bi1e~eni durumuna gelmil?til' -ekonominin tarihsel ozelliklel'
den de kaynaklanan kendine ozgii ve pratik ihtiyac;lara gore esneyebi
len "karma" niteHginin siil'dtiriilmesi umulur ve beklenir. Bu stire<;te 
oncii ve kurucu roliiylege<;mi~in biirokratik mtelikH burjuvazisimn 
(bahmn doniigtilriicii orta slmfl yerine) yefini iilkerun her tarafma 
yaygm girigimdlerden olu~an yem tiil' bir burjuvazi (dogu tipi kapsa
YICl "orta tabaka" mevhumuna daha yakm bir yatay formasyon ola
rak) alml§hr: Ge<;migin, ozellikle de maddi olanaklar bakllnmdan ne-

52 BakllliZ, Toprak, Tiirkiye'de "Milli jktisat", 1982. 

53 MOStAD'm Tiirkiye Goniillii Te~ekkillier Vakil'na (TUGTEV) bagh goniillti kurulu~lar 
ba~ta oImak iizere illkedeki diger sivil olu$umlada da baglanulan vardrr. 1980 sonraSl or
tammda sivil olu~umlarm saYlSmdaki arh~ ve bu ol~umlara islami ve yerel kaygtlarla 
kurulanlarm damgasml vurdul1;u bilinmektedir. <;:ogu iiyenil1 birden ~ok sivil ohl~U1nml 
tiyesi oldugu da bu ~en;;evede not edilmelidir (MOSiAD'la bu olu~um arasmdaki m~kinin 
niteligi hakkmda tikir verecek bir ~al~ma i~in bir MOStAD yaymma baktlabilir: TUGTEV 
Top/antllan, 1994. 
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redeyse herkese e~it ~artlarda bir yal;lam olanagl saglayan kapsaylCl 
sosyo-ekonomik duzenini habrlatIrcasma. 54 

MOsiAD, Cumhuriyet projesi olgunlal;ltInlmaya c;ahr;nhrken ta
rihsel nedenlerle ba§anslZhkla sonuc;lanan "Musluman giri§imd ya
ratma" dogrultusundaki (yukandan planlamayla Slmrh) politikalarm, 
zaman ic:;inde iC; ve dll;l faktorlerin etkile§imlerinin yarathgl bir "sentez 
sonuc:;" olarak a§agldan yukanya dogru gen;eklel;lmesinin (bunun ne
den ve nasil olabildigini yukanda genel ve teorik baglamlyla klsaca 
almll;lhk) canh bir ornegi durumundadu. Her tiirlu yenilige aC:;lk esnek 
dogaslyla mevcut kaotik olul;lum ortammda bilindigi gibi, 
insani ve kUltiirel faktorun onemi, mevcut hukuki, formal, klasik bii
rokratik ve kurumsal onceliklerin yerini almll;l durumdadlr. Bu du
rum, c:;agm risk-yo gun ortammda belirsizliklere gorece bagll;llkhgl 0-

lan, risk alabilen yaraho, giril;limd/ dinamik bir insan malzemesi ge
rektirmektedir. Ve paradoksal gibi gorUnse de bu potansiyel bah'mn 
Otekileri kabul edilen toplumlarda mevcuttur: MOsiAD orneginin 
ortaya koydugu gelenekselle modern, tal;lrayla kent ve daha pek <.;ok 
kriter baklmmdan sahip oldugu "iki arada bir deredelik"in yol ac:;t1g1 
dinarnik giri~imdlik ortaml da bu c:;en;evede anlam kazanmaktadlr.55 

BUtiin bunlar, batth baglarmn habitusuna ozgU saytlabilecek 
maddeci-ekonomik ya da dUnyevi alanla ilgili .. beceriler konusunda 
sergilenen dinamik ve yaratlcl performans islam' a atfedilen 
(dul;lunumsellige dayanmayan ah~kanllga dayah dUl;lunme ve eylem 
bh;imi olarak) Weberyen geleneksellik kabugunun kmlmasmm teza
hUrleri olarak anlamhchr. Boyle bir ornegin varhgl, en -:;ok do. yeni 
donemi islamil dogulu ve geleneksel olanm statiklik ve irrasyonellikle 
()zde~;lel;ltirilmesini sadece teorik olarak degil somut deneyim temelin
de de gec:;ersizlegtirdigi i~in onemlidir. MOsiAD orneginde bu, eko
nomi/madde alam He din ve moral alan arasmdaki kopriiler oldugu 
kadar gelenek He modern, dogu He bah, kent He tal;lra vb.leri arasmda-

54 'Bah'nm" dl1"laytcl ve smlfh/hiyerar~ik tarihsel killtfuel arkaplam'na uygun olarak hare
ketJi ve istikrarSlz bir nitelige sahip ve halihazrrda geni~ kitlelerin ihtiya~ duydugu di
namik-yarahcl kiiltiir ihtiyacuu t;:ozmeye muktedir olamayan "orta suuflar" kavrarn1a~
trrmasma karl/m, "dogu" sozkonusu oldugunda geni~ kapsaYlClhk ve dayaru~ma teme
Hnde yiikselen bu yeni "orta tabaka"run MusiAD ekseninde ele almdlgl bir ~ahl/mam i
~in bkz: Ozdemir, Ozgiin Bir (Orta) Smifla§ma Oykiisii Olarak Miisiad, 2003. MUsiAD ben
zed kurul~lar dolayumyla yaygrn1a~tlrlhp derinlel/tirilen sivil toplum etkinligi arthk~a 
belirginlelien gii<;lii "orta tabaka" etkinlikleriyle, illkenin habitusunda zaten halihazrrda 
varolan gli~]li deviet He gli~lli (sivil) toplum etkinliklerinin simgeledigi merkeziyet~ilik
ademimerkeziyeb,;i1ik dengesinin bir benzerine ula~limasmda saglam ve kahcl bir balian 
ongorillebilir. 

55 Bu ~er<;evede, Islam dininin ve Islami bit ortarrun modern donemin gerektirdigi dinamik, 
bagnnSl'l ve risk alabilen esnek insanl niteliklerle zorunlu olarak <;elil?mek soyle durSlll1 
onlan destekledigini yine MUsiAD iizerinden iled sfudligiim "MUSjAD ve HAK-i$'i Bir
likte Anlamak," 2004, s.853 vd., bal?hkll "alII/mama bakliabilir. 
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kileri de yeniden kurmak suretiyle gef(;ekle~tirilmektedir: Benim ara~-" 
tirmamm ortaya koydugu gerc;ek, MOSIAD'm geleneksel islami de
gerlerin ta~aylclhgml yapmakla onlan e~zamanh olarak degi1?tirip do
nii:;;tiirmek gibi bir misyonu ta1?ldlgml ortaya koymaktadlr "-maddi ve 
diinyevi siire<;ler a<;lsmdan oldugu kadar zihniyet diinyalan aC;lsmdan 
da ge<;erli olmak tizere.56 

MusiAD, diger sivil ve iktisadi orgiitlenmelerden farkh olarak 
Tiirkiye'nin neredeyse her tarafmda orgiitlenmi~ durumdadlr. Bu tip 
modern amac;h organizasyonlardan farkh olarak hedefi, c;ok kii<;iik 
olc;ek daml kiiC;iik ve orta ol<;ekli i:;;letmeler arasmda i1?birligi ve 
m1?ma saglamakhr. Bunun onemi, c;agda:;; donamml geleneksel, yeret 
yok olmasl istenen ve/veya beklenen baglamlara ta~ayarak iilke ic;inde 

biitiinle§mesi, iilke dl1?mda ise kendine ozgiiliigii ic;inde 
diinya baglamlyla bulu§masl umutlanna hizmet etmesindedir. Ulke
run sivil alandaki canlanmasma paralel olarak hayata gec;irildiginde 
MusiAD etkinlikleri, c;ok boyutlu etkinlik alamyla Ulkeyi kenti
ta~raslyla bir biitiin olarak kalkmdlrma yoluna sokmu1? ve dolaYlS1yla 
iic;-be§ biiyiik ~ehrin geli~mi§ligine dayah bir modernle~me siirecinin 
otesine ta~marak geli~mi:;; iilkelerle her baklmdan rekabet edebilir bir 
konuma aday hale getirmi~tir. Diinya c;apmda geli~tirdigi ekonomik 
ili:;;kilere dayah bir boyuta da e:;;it aglrhk verebilmi:;; olmakla ortaya 
koydugu hem iilke hem de uluslararasl ol<;ekteki kapsayrcl orgiitlen
me yetenegi, dogulu h;eridlik-kapsaylclhk ve dayam§manm gerekleri 
yanmda dunya ekonomisinin halihazlrda gerektirdigi orgiitlenme ve 
esneklik gibi temel bazl gerekleri kar~llama konusunda da oldukc;a 
ba§anh addedilebilir: 

MusiAD ve Uluslararasll Baglam 

MusiAD, "islam"m "bahh kapitalizm"le eklemlenmesinin temel dina
miklerini c;arplcl bir bic;imde ortaya koymasmdan dolaYl oldugu kadar 
dogulu/islami baglamm babh baglamla kendinden emin ve (pro)aktif 
bic;imde ili§ki kuru§unun bir ilk (ve model) formu olarak da ozel one
me sahiptir. MusiAD'h bir i1?adarmyla yapIlan gorii§meden aktardl
glm a:;;agldaki ciimleler orgiitiin uluslararasl ili:;;kiler zemirunde bu-

56 Tiirkiye ko~ullannda aym zamanda radikal bir donii~iime tekabill eden bu tecrlibe, tabU 
ki sadece giincel dinarniklel' ve bu kururnun kendi tekil ba~ansl olarak 
anlamlandmlarnaz: Bu sfue~, uluslararasl konjonktfule oldugu kadar Tiirkiye'yi yoneten 
kadrolarm aU ve list yaplsal geli~mi~lik -i:izellikle yaygm egitim vb. hizmetlerin Tiirkiye 
geneline yaygmla:itmlmaSl baglammda- bakmundan giiniimiize degin sergiledikleri per
formansla da baglanhhdtr. Siyasi diizeyde ise bu, paradoksal goriinse de, I;ah~maci ve 
birbiriyle zltlaljan pencerelerden degerlendirmeye yatlon oldugurnuz ZIt kutuplar araSJ11-
daki dinamik ili~kiden tiireyen etkile~imin sentez c;:oziimler yaratma kapasitesiyle 
ilintilendirilmelidir. 
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lunmaYl terdh ettigi dinamik ve esneme kabiliyetine sahip konumu 
ortaya koymaktadlr: 

Bizim amacmuz, Miisliiman illkeler de dahll diinya He biitiinlelj
mektir. ( ... ) Saplantl haline getirilmemek §artlyla A vrupa ile ili§ki
lerin ka<;lllilmazhgi ise a<;lktlr. Ama hele de <;ok farkh uluslararasl 
dinamiklerin s6zkonusu oldugu bir ortamda neden diger iilkelerle 
de ili§kimiz olamasm? 

Belirtilen esnek ve genel baglam i<;inde Hade edilmesi isabetli 
olacak bir "islami ekonomi araYl§1"na57 da tekabiil edecek c;oklu amac;
lar seti etrafmda kurulan MOsiAD, kimligin" (ozellikle de 
somiirgeci formlarmm) bah kar§lsmdaki onu bir tehdit olarak algl1a
maktan kaynaklanan savunmaCl ve tepkisel duru~un gereksizle~mesi
nin ete kemige biiriindiigii bir ornegi gibidir. Bu anlamda, Tiirkiye'nin 
laik ve c;agda~ kimligi aC;;lsmda islam'l bir tehdit olarak aigilayan iilke 
konumundan C;lkl~mm da canh bir sembolii gibidir . 

. "Diinya ekonomileriyle biitiinle~me"58 siirecinde, ulus-otesi 
Tiirk-Miisliiman niifusla etkin bir i~birligi gen;ekle~tirmek suretyile de 
bu kurulu~, ulusal birimler otesinde cereyan eden yeni akl~kan 

uluslararasl sistemin avantajh tarah oldugunun bilindnde gibidir. 
Dahasl,,' ozellikle de. yurtdl~mda egitim goren genc;;ler sozkonusu 
oldugunda i~adamlanl1m bir c;ogu, yurtdl~l~da egitim goren 
c;ocuklal1'm sosyal ve mora,l ac;llardan endi~eye mahal blrakmayacak 
bic;imde yeti~ebildikleri yonundeki kanaatlerini dile getirmi~lerdir, 

Ancak, bu ifadeler Turkiye'de1d demokratik uygulamalarla ozgurliik 
ve c;agda§hk ortamma yonelik negatif bir tutum olarak 
degerlendirilmemelidir. Tam tersine, benim alan <;:ah~mamda 
goru§ltugiim i~adamlan arasmda, Tiirkiye'nin bu ozellikleri nedeniyle, 
bazl eksiklere ragmen gerc;ek islami ya§lantmm deneyimlenmesi ic;in 
y£sakC;l islam iilkelerinden daha fazla §Iansa sahip oldugunun altml 
c;izenler C;ogunluktaydl -bunlar elbette ki, yasak<;:l ortamm sonu<;lanru 
yerinde gozlemleme ve klyaslama yapma ~anslru yakalaml~ olan 
dernek uyeleriydL Genel karu, islam'm gerc;ekten ya~anabilmesi ic;in 
ozgiirluk ortammm gerektigi yoniindedir. Ozetle, yurtdl~mda yeti~en 
niifus( bir tehdit ve/veya kaYlp kU§lak olarak goriilmek yerine, iilkenin 
gelecegi ic;in bir garanti degilse de olumluluk olarak algllanmaktadlr. 

57 islami ekonomi literatiirii ~er.;evesinde yapilan degerlendirmelerle paralel olarak benim 
.;ahlimalarmida da, saruldlgmm aksine, ge.;misi baz alan bir islami\~konomi aray~mdan 
ziyadel, her bakmldan mevcut ortamm gereklerine uyumlu hale getirilerek hayatiyet ka
zandmhp giincellenmilj bir ara)'l~m varhgma iljaret etmektedir. Bkz., Ozdemir, Religious 
and Socio-Economic Transformation of Turkey: The Case of the MUSjADi Ozdemir, "Pre
Sendikal Gelenek(ler) ve Killtiire1 FaktOr," s. 104-105; ve Ozdemir, "MUSIAD ve HAK
IS'i Birlikte Anlamak", 2004. 

58 Kendilerinin ulusal ve uluslararasl 6l<,:ekte modem ekonominin gerekleriyle uzla~Ir hale 
ge1dikleri bu siireci MUsiAD'h iiye1er (antipatiyle yakla1jtJklan) fkap~talizmle biitiinle1j
mel eklemlenmt!' kavrarruyla rutelendirmiyorlar. 
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luk olarak algllanmaktadlr. Tiirkiye'yle smirh olmamak iizere, babh 
iilkelerde saylca kabaran Miisliiman niifus, batlh iilkelerin islam iilke
leriyle ili§kilerini, bundan boyle, neden kolaycl bir dl§lama veya 'ote
kile§tirme' iizerinden yapma olaslhgmm yok denecek kadar az oldu
gunu da a<;lklamaktadlr. 

i§adamlarma ekonomik ili§kilerin Miisliiman iilkelerle smlrlan
maSI gibi bir dii1;lunce hakim degildir. Tam tersine ililikilerin zenginle§
tirilmesi gereken iilkeler rasyonel temelde incelenerek karara baglan
makta ve riskli ve elveri1;lsiz ortamlarla i§ yapmaktan kac;mIlmaktadlr 
-ki bilindigi gibi e;ogu miisliiman iilke bu grup iilkelerin ba§mda gelir· 
Bir i§ tecriibesinin ardmdan bir daha Arap iilkeleriyle iii yapmamaya 
karar verdigini soyleyen bir i§adammm §U cumleleri iliadamlanmn 
hakim bakl§ a<;lSl1U yansltmaktadlr: 

Islam illkelerinin ko§ullan Tiirkiye'den e;ok farkb. Onlarda hie; i§ di
siplini yok, aklliarma ne esiyorsa onu yaplyorlar. Her§eyde e;ok faz
la keyfilik hakim, verilen sozlerin tutulacagma giivenebilmek c;ok 
zor. ParaSffil bile odersiniz, ama sizi otobusiin bile gec;medigi yerde 
yayan buakabilirler. Buralarda zenginligin e;ok az saYlda elde 
toplanmasl sozkonusu oimasl gibi bir sorun da var. Ama yine de bu 
demek degil ki, buralarda dddi i§ yapacak kimseler yak. Az da olsa 
vardu. Bu iilkelerle ili§kilerle Islam dini arasmda dogrudan bir ili§
ki kurmak gerekrnez: Biz Islam dininin farkh amae;larla kullantllp 
ucuzlanlmasffil hie; istemeyiz. 

Ama bu, Miisliiman iilkelerle ili§kilerin geli§tirilmesi gerektigi 
ve hatta Tiirkiye1nin tarihten ve giiniimiizdeki gorece kalkmrru1;l ko
numundan kaynaklanan nedenlerle onlarm kalklnmasmda olumlu bir 
rol oynanmasl gerektigini dii§iinmedikleri anlamma gelmez. Aynca, 
MOSiAD'm islam iilkeleriyle gelilitirilecegi ili§kiler diizlemi iizerinden 
sorgulanmasmm hakh goriildiigii ortam ortadan kalktlgmdan ashnda 
giiniimiiz ~artlannda (hele de Irak "SaVagl" sonraSl kogullarmda) bu 
husu15 c;;oktan onemini kaybetmig gibidir. Aynca, bu iilkelerin <;ogunun 
15lmr kom~ularnmz ohnasl yanmda Tiirkiye'nin daha giie;lU dlf? pazar
larda -hatta kii<;iik giri~imciler a<;lsmdan ie; pazarda bile·· rekabet ~an
Slmn Slrurh oimas1 da ekonomik etkinlik ie;in risk yogun da olsa yeni 
dinamik pazar olanaklan sunan bu iilkelerle yogun iligki. ic;inde olma
yl sorgulamayt yersiz kilan hususlar olarak beHrtilmelidir. 

Sonu~ 

<::lplak gozle bile gozlemlenebilen geligm.eler, diinya olc;eginde yeni
den bir evren..sel kimlik olu§um siirednden ge<;i<;:imize tamkhk etmek
tedir -ozellikle de ya~anan paradigmatik "zihniyet krizi" He genel 
olarak kriz ortamlanmn rasyonel ve ele~tirel bir du.~iiniimselligi hare
kete gec;;irici ve luzlandmcl etkisi dikkate almdlgmda. Kapitalizmin 
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ginde hiikiim siiren "teknik biirokratik madded <;;ag"m giderek dilsiz
leljen/kUltiirel baklmdan ir;i bOljalan diinyasmm derdi ve anlatacak 
derinlikli "hikayeleri" bol olan "bah-dlljl" diinya kaqnsmda bocaladlgl 
kesindir. Bu durumda, 'kiiresellcljmed' tezlerin kiiltiirel ayaglm, yani 
diinyamn tek bir kiiresel kiiltiire dogru ilerledigi iddiasml ne oh;iide 
dddiye almahytz? Ve, (ideolojik anlamda siiper gii<;;lerin diinyaYl yu
tacagl varsaYlml olarak) "kiireselleljmenin" diger kiiltiirleri emerek 
yok etmesinden hangi anlamda sozedilebilir? Bu <;ah~mamn buna 
verdigi yamt, "hic;bir anlamda" olacakhr. kapitalist iilkelerin 
teknik-ara<;sal akla ve iiretimdense tiiketime dayah olan ve daha da 
onemlisi genilj kesimleri pasH kitlelere donii~tiiren kiiltiirel ozelliginin 
diger kiiltiirleri tehdit eHigi ~eklindeki bu tezi dogrulamamaktadlr. 

Tek-dogrusal ve hiyerar~ik batlh evrensellik anlayl~l nazannda 
sapma Han edilen "bah··dl~l" kiiltiirel baglamlar, -kapitalist yaYllma
mn dayattlgl /lsozde kiiresel kiiltiir"e (Me Donaldization, eglenceye 
yonelik miizik, sanat vb.lerinde somut1a~an Hiketim eksenli "popiiler 
kiiltiir"59 olarak nitelendirilen "kiiltiir endiistrisi"nin i<;erdiklerine 
kar~1l1k gelecek bi<;imde) teslim olmak ~oyle dursun, bah'mn medya 
ve diger hegemonyasml pekiljtirmesini saglayacak olanaklarma karf;>m 
oncelikle yerellik yaftaslyla kazandlklan yeni meljruluk dayanaglyla 
evrensellik iddiasmdaki dlljlaYlcl batIh kiiltiire kart;;l meydan okumak
tadlrlar. 

Bunun onemli bir sonucu, bah··dlljl yerelliklerin, artlk duyulabi
lir ve anla!?11abilir (dolaylslyla da me~ruiyet kazanml~) hale gelmeleri 
olmaktadlr. Bundan boyle bunlann "evrensellik" iddiasmdaki her
hangi bir giiC; tarafmdan kolayca dl~lamp / marjinalle~tirilmeleri miim
kiin goziikmemektedir. Arhk "evrensel" oldugu iddia edilenin sadece 
bir ba~ka kiiltiir oldugu ku~kuya yer blrakmayacak denli aC;lk hale 
gelmi~tir. Bu kiiltiiriin "evrensel" olc;ekteki degeri de bundan boyle 
insanhgm "ortak kiiltiir miraSl/lna yaptlgl katkllarla smirh kalacakhr
zaten hep oyle olmulj olmasi gerektigi gibi. Ic;indebulundugumuz 
kaotik ortamda tekil katkl1ar dlljmda bir biitiin olarak bah'nm, bu 'or
tak miras' a katklda bulunmak ~()yle dursun yarattlgl yeni sorunlarla 
zarar verdigi dahl ileri siiriilebilir: Yaygm ve sefalete varan (maddi ve 
kiiltiirel) yoksulluk iireten sosyo-ekonOlnik yapllanmasl ve hakslzhk
lara dayah giic;-eksenli yonetim anlayl~lyla. Dolaylslyla karf;>umzda, 
temsille slmrh niteligiyle demokrasisi bile ku~ku gotiiriir, oZgiirliikler 
sozkonusu oldugunda da kimilerinin smlrSlZ biriktirme ve hareket 

59 OzellilJe de geli~mi~ (yani post-kapitalist durumu deneyimleyen) kapitalist i.ilkelerde 
'kiilti.il'el alan'l bi.itiiniiyle kapsayacak ~ekilde (bilim, sanat, siyaset ve giindelik ya~am gi
bi) endiistriye don~mii~Higiiyle bu qurum, ozellikle alt sl1llflarm en temel varolul? ze· 
minlerinin aitJru oyan niteligiyle can ahClonemdedir. 
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serbestisine, kimilerininse SmlrSlZ dlf?lanmaya mahkum edildigi giiC; 
ve zora dolaylslyla manipiilasyona dayah siyasal siirec; ve mekaniz
malanyla, kendi degerlendirme Olc;iitlerine gore dahi yenik bir bah 
bulunmaktadlr. 

Bu <;erc;evede, ic;inden gec;tigimiz siirecin ortaya koydugu onem
Ii bir baf?ka sonw;, marjinal kabul edilen kimliklerinin rasyonellef?e
rek60 diinya oh;;eginde dile gelmeye ve anlaf?lhrhk kazanmaya baf?la
masldlr. Boylece, bildik batIh tarzm tek tiplef?tirid anlaYl§mdan tiire
yen kimlik ve kiiltiirler arasmdaki birini digeri lehlne pasifize edici 
hlyerar§ik ili§ki kurma bic;imi yerini daha dinamik etkile§imlere konu 
olan ic;erici, du§iiniimsel, karma§lk ve daha insani ilir;;ki ve ileti§im 
bic;imlerine blrakabilecektir:61 Bunun i<;in biitiin yerell tekil/ subjektif 
(ozne) kimliklerin "evrensel ve soyut" olanla ger<;ek anlamda etkin bir 
etkile§im i<;inde olmalannm yolunun her daim a<;lk tutuldugu bir ili§
kisellik zemininin yarahlmasl gerekmektedir. Bu aym zamanda diinya 
iizerinde varolan biitiin kiiltiir ve kimliklerin (diinya egemeni konu
munu yitiren geli§mir;; kapitalist iilkelerin bundan muaf olmadlklanm 
da hatlrlayarak) oz farkmdahklanm yiikseltmelerini de gerektiriyor. 
Bu noktada, tammlaYlp kategorize edemeyen esnek ve eklektik 
habitusuyla dogunun, 1980'lerin ortalarma kadar kendisini batmm 
gozuyle gormeye devam etmilj olmasl gostermektedir ki bu hususta 
dogulu baglam ozel bir konuma sahiptir. 62 Ve belki de Tiirkiye'nin 
"model" degil de "koprii" iilke olarak oynamasl muhtemel <;ok boyut-

60 Rasyonelle~me kavramlm burada burokratikle~me ve formalle~meye karl?lhk gelen anla·· 
nuyla (dolaytslyla da bir killtiirel yeknesakhk durumu olarak) kullammyorum. Rasyonel
ligin bu anlammm (ycniden) on plana ,¥lkanlmaSl, farkh kimlik vc killtiirlerin birbirleri 
kar~1Smda dile gelmc ve birbirleriyle diyaloga gec;ebilme olanagma zemin sagladlgmdan 
karumca hayati onemdedir. Bireysel du~iini.imselligi ic;ermesi ve habitual dU1;>unce ve ey
Ierne kar~1 duran ele~tirel kapasitesiyle ilk ve orijinal anlanuyla rasyonellik, (bireysel, u
lusal ve yefel baglamlarda) ozgill rasyonelle~me deneyimlerinin varhgmm mumkiinlii
gUllU kabul eder, dahasl bu deneyimlerin varhk nedenidir. 

61 Bu, farkh oznel pozisyonlarla subjektif kimlikleri ve bir zamanlarm 'sapma' ve irrasyonel 
kabul edilen butiin dinamiklerini de ic;erme kapasitesi nedeniyle, Habermas'm (rasyo
nel/dogru/ac;tk/ele~tirel) 'iletillimsel eylem'ine dayalt (communicative action) rasyonel 
kamusal alan onerisi'nden daha ileri bir diizeydir. Buradaki farb tayin eden husus, 
Habermas'm onerisinin yetersizligi degil, batlh tarihsel/kultiirel arkaplandrr -hlyerar~ik 
ve d11liaYlCl habitusuyla burjuva sivil topluma Ilimdilik yazglll oldugundan. 

62 Bah'run kendisini olum.<;uz anlamda (dl~laylp ikincille~tirerek) 'oteki'le!?tirmesine uzunca 
bir siire etkin ve guC;lii bir kar!;>1 koyu~ sergilememiij olmasl dahl, dogu ic;in ileri siirillen 
tarihsel ab~kanllga dayah esnek ve eklektik dogaslyla sabitle~tirici kategorik ve formal 
tammlamalara gidememe ozelligini dogrulamaktadlr. Batmm oryantalizmini de~ifre ede
rek dogulu kimligi daha gerc;ek9 ve objektif bir bic;imde anlamlandrrlllp ic;eriklendirenin 
Edward Said gibi tam-dogulu olmayan bir entelektuel ohnasl da bu c;erc;evede anlam ka
zallmaktadlr. Tiirkiyeli entelektuellerin kimliklerinin dogulu yanma dair bilinc;lerini yiik
selttikleri taktirde benzer bir i~lev gormeleri beklenebilir: Dogu-bah zltla~maS1lll denge
Ierne ve taraflarm gerc;ege daha yakm medeniyet ve ben alg!.larma ula~rnalar1lll hlZlan
drrrnaadma. 
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lu rolUn can ahclhgl kendisini tam da bu noktada anlam kazanacakhr. 
Tiirkiye'nin iistlenecegi rol, biitiin taraflarm mevcut ortaml yeterince 
okuyabilmeleri ve iizerine dii~eni yapmalanna ruzmet ettigi taktirde 
anlamh olacakhr. Boylelikle, ekillenmekte olan yeni medeniyetin bu 
kez (hem soylemde hem de uygulamada) c;ok daha kapsaylcl bir dogu 
(somut e~itlik, adalet ve dayaru§ma formlanrun ve blitiiniinoneminin 
gozetilmesi ve realizasyonu baklmlarmdan) batl (bireyler bazmda 
yiikselecek dinamik toplumsal-kiiltiirel ve siyasal ortamlann olu~tu
rulmasl baklmmdan) karmasl/kam;nml olmasl beklenebilir. 

Her durumda, komplekslerden armdmlmHJ bir yeni medeniyet 
araYl§ma ihtiya<; vardtr. Bunun oniindeki en onemli engel ise iki Zit 
kutup olarak kavramaya ah§lk oldugumuz "dogu"lu ve "bah"h me
deniyet formlannm tarihsel refleksleri olarak nitelendirilebilecek oz
giin zihniyet kahplan, yani habituslandlr. her iki zihniyet kiime
sinin de, sorunlanru c;ozmek umuduyla yine sorunlannm kaynagmda 
yatan ana unsur(lar)a sanlmasl dii~iik bir ihtimal degildir. Bu reflek
sin, battlt zihniyet i<;in ekonomistik/maddeci, formal-dlr;;laYlcl/par<;ah 
dii~iinme, dogulu zihniyet i<;inse biitiin sorunlan "kiiltiir" e ve e~itlik ve 
adaletin tesisi hedeflerini saglama dogrultusunda gef(;ekle~tirilecek 
toplumsal biitiinle§meye indirgeme ya da a§m geneller;;tirerek detayla
n ka<;lrma ya da ihmal etme bic;imlerinde tezahiir etmesi yiiksek olasl
hktlr. ilkinin. (bah), sorunlan biitUnciil algllama yetenegi (toplum
cu/biitUnler;;meci egilimler) gelh;;memi§ken, ikindnin .(dogu) de konu
Ian biler;;enlerine aYlrarak her noktaYl hakklru ver~rek ele alma, ve 
par<;alarm vurgulanmaslrun "butiin"le dinamik etkile~imin saglanma
S1 baglammda getirecegi yararlan dikkate alabilme yetenegi zaYlf 
kalmlr;;hr. Tabir uygun olaca~sa, burada ad eta sorunlarm iyi niyetle 
<;oziilebilecegine inanan ve stratejik ya da uzun vadeli somut-maddeci 
planlamalarda slrufta kalan tiirden bir yaygm dogulu zihniyet 
sozkonusudur. 

Kammca, bahrun zaaflru a~masl atomik bireyciligini dengeleme
sine, dogunun zaafml a§maSl ise geni§ kesimlerin kiiltiir-yogun iktidar 
pratiklerinin resmi/siyasal siire<;lere daha fazla yansltllmasma bagh 
olacakhr. Birinin butiinciil bakl~ ac;l1anyla devlet orgiitlenmesine yo
nelik korku ve ilgisizligini bertaraf et~esi, digerinin ise <;agda§ tekno
lojinin de imkanlarmdan yararlanarak resmi siire<;lere (buna zaten 
olduk<;a istekli ve belki de haZlr oldugunu imleyen sivil inisiyatifler
deki carulhgl da veri alarak) geni§ kesimleri daha fazla dahil etmesi 
gerekmektedir. 
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