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ZİHNİYET, SÜREÇ VE
AYRIMLAŞMA KATEGORİSİ OLARAK MEDENİYET

Bir kavram olarak ‘medeniyet’ (Civilisation), belli tarihsel ve sosyal angaj-
manları üzerinde taşımakla birlikte, zaman içinde farklı yaklaşım ve disip-
linler tarafından değişim süreçleri ve ayrımlaşma dinamiklerini açıklamada
yöntemsel bir araç gibi kullanılmıştır. Bir başka deyişle öteki sosyolojik te-
rimler gibi ‘medeniyet’ kavramı da sosyal zaman ve mekânın farklılaşması-
na bağlı anlam, yorum ve işlev değişikliklerine uğramış, gelişmenin
niteliğine göre özel durumları ifade etmede araçsallık kazanmıştır. Ancak
farklı amaçlar etrafında çeşitlenen medeniyet tanım ve tartışmaları, bir an-
lamda olgusal temellerinin de belirsizliği yüzünden genellikle yarı metafi-
zik yorumlarla şekillenmiştir.1 Bununla birlikte kavram ve kuramların

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi
Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din

İlişkisinin Sosyolojik Analizi

ÖÖZZEETT  Bu makalede medeniyet kavramının sosyolojik ve olgusal temelleri irdelenmiştir. Kavramın
farklı düşünce sistemlerinde ifade ettiği özel anlam ve işlevlerine işaret edilmiş, sosyolojik teorideki
kullanımları eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Din ve medeniyet ilişkisi İslam
örneğinde ele alınmış, dinin özellikle medenileştirme, yani biçimlendirici idealler, değerler ve
davranışlar sistemi olarak işlevi üzerinde durulmuştur. Bir inanç, ibadet ve ritüeller sistemi olarak
din ile bir medeniyet olarak din arasındaki farkın nedenleri vurgulanmıştır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Medeniyet; medeniyet-din ilişkisi; sosyolojik analiz; kültür

AABBSS  TTRRAACCTT  In this article, the sociological and phenomenological bases of the concept of civilisa-
tion were examined. Special meanings and functions of the concept in different thought systems
were also described. Relationship between religion and civilisation, particularly the functions of the
religion as system of civilising fact of, that is formative ideas, values and behaves, were studied with
regard to the Islamic understanding. Reasons of differences between civilisation and religion as a
system of belief, praying, rites and rituals were analyzed.

KKeeyy  WWoorrddss::  Civilisation; relation between civilisation and religion; sociological analysis; culture

JJoouurrnnaall  ooff  IIssllaammiicc  RReesseeaarrcchh  22001100;;2211((11))::5522--6688

Doç.Dr. Celaleddin ÇELİKa

aDin Sosyolojisi AD,
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Kayseri

Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Din Sosyolojisi AD, Kayseri, 
TÜRKİYE/TURKEY
celikc@erciyes.edu.tr

Copyright © 2010 by İslâmî Araştırmalar 1 ELİAS 2000-I, 12.



PARADİGMATİK BİR AÇIKLAMA KATEGORİSİ OLARAK MEDENİYET VE MEDENİYET-DİN İLİŞKİSİNİN... Celaleddin ÇELİK

Journal of Islamic Research 2010;21(1) 53

sos yal sü reç ler le doğ ru dan iliş ki si, özel lik le de bu
sü reç ve ev re le ri ta nım la ma da me de ni yet kav ra mı -
na yük le nen özel iş lev ler, hem sos yo lo jik yo ru mun
hem de kav ra mın sos yo lo jik ar ka pla nı nı or ta ya
koy mak ba kı mın dan önem ta şı mak ta dır. Esa sen
me de ni yet kav ra mı üze ri ne ya pı lan yo rum ve tar-
tış ma lar da bü yük öl çü de top lum lar ve kül tür le ra -
ra sı kar şı laş tır ma la ra da yan mak ta olup, kav ra mın
kö ken le ri ne gi dil dik çe sos yal ge liş me nin aşa ma la -
rı nı sim ge le yen an lam de ği şim le ri dik kat çek mek -
te dir. Bu fark lı laş ma lar ne de niy le me de ni yet-din
iliş ki si nin ana li zin den ön ce, me de ni yet kav ra mı -
nın han gi sos yal sü reç ve ge liş me le rin et ki si al tın -
da şekil len di ği ni ve ya ne tür dö nü şüm ve ay rım la rı
ad lan dır ma da kul la nıl dı ğı nı an la mak önem li gö-
rün mek te dir. Bu ma ka le de me de ni yet kav ra mı ge -
rek te o rik alan da sos yo lo jik de ğer len dir me le rin bir
ara cı ola rak, ge rek se de pra tik düz lem de in sa ni ge-
li şim sü reç le rin de meş ru laş tı rı cı ve ay rış tı rı cı bir
ar gü man ola rak fark lı la şan iş lev le ri al tın da kri tik
edi le cek, me de ni yet-din iliş ki si ise, me de ni ye tin
bir un su ru ola rak din ya da me de ni yet in şa sın da di -
nin ro lü gi bi yön le riy le tar tı şı la cak tır.

Me de ni yet kav ra mı et ra fın da ki tar tış ma la rın,
ta rih sel ar ka plan dan ve sos yal dün ya yı oluş tu ran
grup lar, sı nıf lar ve ya pı lar dan ba ğım sız bir şekil de
an la şıl ma sı imkânsız dır. Bu bağ lam da bir kav ram
ola rak me de ni ye tin sos yal te o ri de ki ge li şi mi ne ba-
kıl dı ğın da onun ön ce lik le bü yük öl çek li de ği şim
ku ram la rın da bir kar şı laş tır ma öğe si gi bi tip leş ti -
ril di ği ni gö rü yo ruz. An cak bu eği li min da ha çok
on do ku zun cu yüz yı lın sos yal ev rim dü şün ce le ri nin
et ki sin de ki ba zı ta rih çi ler le sı nır lı kal dı ğı ve ne re -
dey se Bi rin ci Dün ya Sa va şı’n dan son ra pek iti bar
gör me di ği göz önün de tu tu lur sa, mev cut gün cel li -
ği ni ve tar tı şı la bi lir li ği ni han gi ge liş me le re borç lu
ol du ğu nu or ta ya koy mak ge rek mek te dir. Do la yı -
sıy la ço ğu kez tip leş tir me ama cıy la kul la nı lan ‘me-
de ni yet ’i açık la ma ve ta nım la ma gay ret le ri nin
öne mi, onun prob le ma tik te mel le ri ne işa ret edil-
me siy le da ha iyi an la şı la cak tır. Bu bağ lam da, bel ki
de tar tı şıl ma sı ge re ken ilk prob lem, bir kav ram sal
araç ola rak me de ni ye tin han gi sos yo-ta rih sel bağ-
lan tı la rı ta şı dı ğı üze ri ne ol ma lı dır. Her ne ka dar
kav ra mın 1920’li yıl lar dan son ra sos yo lo jik il gi nin
dı şın da kal dı ğı ifa de edil se de, tek no lo jik ge liş mey -

le bir lik te ile ti şim ve et ki le şim imkânla rı nın ar tı şı -
nın or tak coğ raf ya, din ve ta rih hav za sın da bu lu -
nan top lum lar da ay rım la rı iza fi leş ti ri ci me de ni yet
vur gu la rı nın güç len me si ne et ki edip et me di ği ko-
nu su da önem li gö rün mek te dir. Yi ne bu sü reç te
kü re sel leş me ol gu su nun kar şı lık lı bir et ki le şim po-
tan si ye li ta şı ma sı na rağ men, da ha çok Ba tı lı eko-
no mik ve kül tü rel gü cün üs tün lü ğü ne ve yay gın-
laş ma sı na hiz met et me si, bir yan dan me de ni yet öl-
çe ğin de ya pı lan ay rım la rı be lir gin leş tir me, di ğer
yan dan ay nı me de ni yet için de yer alan top lum la rı
ya kın laş tır ma gi bi bek len me yen so nuç la rıy la il gi
ko nu su dur. Ay nı şekil de kü re sel ege men güç ha li -
ne ge len odak la rın özel lik le din bağ la mın da fark lı -
lık la rı nes nel leş tir me eği li mi, öte ki leş me ol gu su nu
me de ni yet kav ra mı için de tar tış ma ya aç mak ta dır.
Öte yan dan kül tür ve ki şi lik gi bi öz nel ya pı lar çer-
çe ve sin de me de ni ye tin, özel lik le in sa nın be de ni
üze rin de ki gi de rek ar tan de ne ti mi ile ne za ket, dav-
ra nış, gör gü ve kent li lik kül tü rü an la mın da da ha
özel bir bo yut ve sü reç vur gu suy la kav ram sal laş -
ma sı dik kat çek mek te dir.

Me de ni yet üze ri ne ko nu şur ken, el bet te söz cü -
ğün fark lı di sip lin ler de ki an lam la rı nın ya nın da,
Türk kül tür ve dü şün ce ha ya tın da tar tı şı lan bo yut -
la rı nın, ko lek tif mu hay yi le de ya rat tı ğı yan sı ma la -
rı nın tes pit ve teş hi si önem arz et mek te dir. Bu
an lam da kav ra mın gün lük ko nuş ma lar da, en te lek -
tü el tar tış ma lar ve di sip li ner so ruş tur ma lar da han -
gi an lam dü zey le rin de kul la nıl dı ğı nın bi lin me si
ge rek mek te dir. An cak din ve me de ni yet iliş ki si
üze ri ne ge nel bir kav ram sal de ğer len dir me nin
amaç lan dı ğı bu ma ka le de, ön ce lik le me de ni yet
kav ra mı nın kul la nım ve yo rum fark lı lık la rı sor gu -
la na cak tır. Bu ne den le özel lik le son on lu yıl lar da
ay rı bir il gi ko nu su oluş tu ran ‘me de ni yet ler ça tış -
ma sı’ ek se nin de yer alan tar tış ma lar ya zı mı zın dı-
şın da tu tu la cak tır. Ma ka le nin prob le mi ni,
kav ram sal se rencâmı ile bir lik te me de ni yet ile din
iliş ki si, me de ni yet in şa sın da di nin ro lü, bir inanç
sis te mi ile me de ni yet bi çim len di ri ci si ya da zih ni -
yet ka lı bı ola rak İslam ’ın ta rih sel ve top lum sal dü-
zey de fark lı laş ma tec rü be le ri oluş tur mak ta dır. 

El bet te kav ra mın bi za ti hi ken di si üze rin de ta-
nım sal bir uz laş ma nın ol ma ma sı, baş lı ba şı na bir
prob lem dir. Ni te kim söz lük an la mın da onun bü tün
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çe şit li li ği için de ge nel ola rak ‘ter bi ye, ah la kı gü zel -
leş tir me, za ra fet, ne za ket, edep-er kan öğ ret me’ gi -
bi da ha çok ah lakî tu tum ve dav ra nış lar da ki
ge liş me yi işa ret et ti ği gö rül mek te dir.2 An cak bu
yak la şım, me de ni ye ti kül tür le rin bir leş me sin den
olu şan üst sis tem ler ola rak ta nım la yan ge nel yak la-
şı mın ak si ne, in sa nın ge li şim sü re cin de ki tu tum,
dav ra nış ve ya şam tar zın da ki in cel me ye dik kat çek-
mek te dir. Esa sen ta nım lar da ki fark lı lık, kav ra mın
ta rih sel li ği için de ona at fe di len mis yon ve iş lev le -
rin açı ğa çık ma sıy la da ha iyi an la şı la bi lir. Bu an-
lam da Türk çe de me de ni yet kav ra mı, özel lik le
on do ku zun cu yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren
Ba tı’y la te ma sa ge çen ve on dan ya şam tar zı ba kı -
mın dan ol duk ça et ki le nen Türk ay dın la rı ta ra fın -
dan ‘ci vi li sa ti on ’un kar şı lı ğı ola rak kul la nıl ma ya
baş lan dı ğı gö rü lür. An cak bu ra da ki ci vi li sa ti o nun,
özel lik le ‘gü zel’ ve ‘rağ bet gö ren bir usul’ şek lin de
al gı lan dı ğı ve dü zen fik ri ile bir lik te zik re dil di ği an-
la şıl mak ta dır. La tin ce ci vi tas ya ni ‘şehre ait’ gi bi ‘şe-
hir’ an la mın da ki ‘me di ne’ yi ha tır lat tı ğı için de
me de ni yet kav ra mı çok ça buk ka bul gö rür.3 Me de -
ni ye tin şehir le iliş ki len di ril me si, şeh rin me de ni yet
mekânı ola rak ta nım lan ma sı ol duk ça yay gın bir ka-
bul dür. Bu an lam da me de ni yet, in sa nın sos yal iliş ki-
le rin de te za hür eden ras yo nel li ği ne, pra tik akıl la
hay vanî yön le ri nin de net len me si ve ter bi ye edil me-
si ne ka pı la rın açıl dı ğı şehir ha ya tı nın bir ne ti ce si -
dir. Şehir mekân ola rak soy-sop ve asa bi ye
bağ la rı nın za yıf la yıp, ak la da ya nan ve akıl la yü rü -
tü len iliş ki le rin sür dü rü le bil di ği bir mu hit ola rak ta-
sav vur edil mek te dir. İçer di ği eği tim, hu kuk ve
sos yal leş me sü reç le riy le şehir bir me de ni leş me me-
kânı ola rak res me dil mek te dir. Bu nun la bir lik te me-
de ni ye ti şeh re ait bir ol gu ola rak ta nım la mak, şeh rin
fark lı me de ni yet ler de ki fark lı kül tü rel ve ya pı sal
tan zi mi ni göz den ka çır ma ris ki ta şır. Öte yan dan
Ba tı top lum la rın da ci vi li sa ti o nun ‘şe hir li lik’ ve
‘şehre öz gü ha ya tın kül tü rü’n den ön ce aris tok ra si ve
sa ray çev re le ri nin, da ha son ra da bur ju va zi nin gör -
gü ku ral la rı, en so nun da da bar bar la ra kar şı Ba tı lı
ya şam tar zı nın üs tün lü ğü nü ifa de eden ka de me li bir
yo rum de ği şik li ği ne uğ ra ma sı kay da de ğer dir. 

Ba tı dil le rin de ge nel ola rak bi lim ve tek no lo ji
sa ye sin de ge li şen ya şam ko şul la rı nı ta nım la ma ama-
cı na hiz met eden me de ni yet kav ra mı, ön ce ken di
için de ki top lum sal ta ba ka lar ara sın da ki ay rım la rı,
za man la Av ru pa lı top lum la rın öte ki le re üs tün lü ğü -
nü ve ya fark lı lı ğı nı vur gu la ma ara cı ola rak araç sal -
laş mış tır. Al man ca da ge nel lik le kül tür kav ra mı nın
kar şı lı ğı ola rak kul la nı lan me de ni yet, Ang lo-Ame -
ri kan dil ala nın da ise kül tür le özel lik le in sa nın ge li -
şim sü re cin de bü tün tek nik ler ve ye te nek ler le il gi li
ge liş me ler le eşan lam lı ola rak kul la nıl mak ta dır.4 Bu-
ra da me de ni ye tin iki li ya pı sı, ya ni hem ma nevî hem
de maddî de ğer le ri işa ret et me si ne de niy le kül tür le
me de ni yet ara sın da bir ay rım ya pıl mak ta dır. Al man
dü şü nür ler me de ni ye ti bir tek nik ve uy gu la ma lı
tek nik ler bü tü nü ola rak, kül tü rü ise nor ma tif il ke -
ler, de ğer ler ve ide al ler, kı sa ca zih ni yet ola rak ta-
nım la ma eği li min de ol muş lar dır.5 Me de ni yet
kav ra mı nın bü yük öl çü de top lum sal ge liş me ler le
bağ lan tı lı ola rak Al man lar da dü şün sel iler le me yi,
İngil te re’ de top lum sal iler le me yi, Fran sa’ da ise her
iki si ni içe ren ge liş me yi ifa de et ti ği an la şıl mak ta dır.6

Sos yal bağ lan tı la rı ba kı mın dan ge rek Fran sız ca’ da -
ki ci vi li sa ti on7 ge rek se Al man ca’ da ki kul tur kav ram-
la rı bir an lam da söz ko nu su top lum la rın ken di
ya pı sal du rum la rıy la il gi li gö rül mek te dir. Zi ra her
iki kav ram da da sa ray lı çev re le re kar şı mu ha lif or ta
ta ba ka çev re le ri nin iç ça tış ma la rı nı yan sı tan bir
araç sal lık söz ko nu su dur. Bu nun la bir lik te özel lik le
ci vi li sa ti o nun za man içe ri sin de sö mür ge ci po li ti ka -
la rı meş ru laş tır ma ya dö nük bir iş lev sel lik ka zan dı -
ğı gö rü le cek tir. Bu an lam da ken di le ri ni ar tık
‘ta mam lan mış, ile ri bir me de ni ye tin tem sil ci si ve ta-
şı yı cı sı’ ola rak ka bul eden Ba tı lı sö mür ge ci güç ler,
onun dı şa rı ya doğ ru ya yıl ma sı mis yo nu nu da üst-
len miş olur lar.8 Bu çer çe ve de me de ni yet, Fran sa’ nın
Ce za yir ’i, İtal ya’ nın Trab lus garb ’ı iş gal le rin de ol du -
ğu gi bi öte ki bü tün ya yıl ma cı sö mür ge ha re ket le ri -
ni ‘bar bar la ra me de ni yet gö tür me’ adı al tın da
meş ru laş tır ma iş le vi ni bi le gör müş tür.9

2 Sözlük anlamları konusunda Baykara’nın genel değerlendirmeleri 
için bkz. BAYKARA 1992, 20-23.

3 BAYKARA 1992, 28-32.

4 GERD, LAMNEK, RECKER 1997, 748-749.
5 BRAUDEL 1996, 29-30.
6 MERİÇ 1996, 98-99.
7  Cemil Meriç, Avrupa dillerinde başlangıçta zarafet ve çelebiliği ifade eden
kelimenin ‘police’ (ahlaklı) olduğunu, ancak sonradan bunun yerini ‘civili-
sation’ kelimesine bıraktığını belirtir. Bkz. MERİÇ 1996, 81. Ayrıca bkz.
BRAUDEL 1996, 27-28.
8 ELİAS 2000-1, 129.
9 Bkz. BAYKARA 1992, 9.
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Me de ni yet kav ra mı nın üze rin de ki on do ku -
zun cu yüz yıl ev rim ci ba kış açı sı nın et ki si ni te kim
Türk çe’ de de ke li me nin yay gın bi çim de uy gar lık
kar şı lı ğı ola rak çev ril me si ve an la şıl ma sın da ken-
di ni gös te rir. Ev rim ci yo rum lar me de ni ye ti ‘bar-
bar lık tan son ra ge len bir aşa ma’ ola rak
ta nım lar ken, ‘Av ru pa lı lar’ ile ‘öte ki ler’ ara sı na bir
çiz gi çek me yi de ba şar mış olu yor du. Bu çer çe ve de
ya ra tı lan Av ru pa lı lık ya da Av ru pa me de ni ye ti Es -
ki Yu nan, Ro ma, Hı ris ti yan lık ve Ger men kül tür -
le ri nin bir bir le şi mi ola rak öne çı ka rıl dı. An cak
me de ni yet kav ra mı nın bu an lam da kul la nıl ma sı -
nın sos yal bi lim ler den çok si ya set bi lim le ri ne uy -
gun ola bi le ce ği eleş ti ri si, onun bir tür or yan ta lizm
ol du ğu na iliş kin de bir uya rı içe rir. Me de ni yet kav-
ra mın da ki ide o lo jik yü kün ve iş le vin ar tı şı za man -
la onun ye ri ne ‘üre tim tarz la rı’ gi bi te rim le rin
kul la nıl ma sı na yol aç mış, an cak bu se fer de in san lık
ta ri hi ‘ta rım dev ri mi’, ‘sa na yi dev ri mi’ gi bi yi ne
bel li bir dün ya nın stan dart la rı nı ek sen alan for mas-
yon lar da bö lüm le nir ol muş tur.10

Sos yo lo jik bağ lam da me de ni yet üze ri ne yaz-
ma nın zor lu ğu Çe le bi’ nin de vur gu la dı ğı gi bi esa-
sen “sos yo lo ji nin me de ni yet üze ri ne öz gün faz la bir
şey söy le me me si ”n den11 kay nak la nır. Bu nun la bir-
lik te Türk dü şün ce ha ya tın da yo ğun bir şekil de
kul la nıl dı ğı an la şı lan kav ra mın, en azın dan zih ni
olu şum ve tar tış ma la rın sos yal ar ka pla nı nı iz le me -
de bir ca zi be si bu lun mak ta dır. Do la yı sıy la ta nım -
lan ma sa bi le sos yo lo jik düz lem de kav ra mın
ge nel lik le sos yal ger çek li ği an la ma ve açık la ma ya
ma tuf bir iş le vi nin ol du ğu söy le ne bi lir. Ay nı düz-
lem de iler le di ği miz de me de ni ye tin, bel ki de baş ka
bir kav ram la kı yas lan ma ya cak şekil de bir üst kav-
ram ola rak kul la nıl dı ğı söy le ne bi lir. Üst sos yal sis-
tem ola rak me de ni yet kav ra mı ‘olu şun
dü zen li lik le ri ni gör me ye ve ger çek li ğin sos yo lo jik
bil gi si ne bir form için de ulaş ma ya im kan ve ren bir
ide al tip kav ra mı’12 ola rak iş lev sel leş miş tir. Bu an-
lam da me de ni ye tin yük sek ko lek ti vist bir kav ram -
sal laş tır ma ol ma sı, sos yo lo ji nin ona dö nem dö nem
de ği şen il gi de re ce le rin de baş vur du ğu nu gös te rir.

Ni te kim da ha çok de ği şim ol gu su nu açık la yan te o -
rik tar tış ma lar da bir tip leş tir me kav ra mı ola rak
kul la nıl dı ğı, özel lik le bü yük boy de ği şim ku ram la -
rın da bir açık la ma un su ru ola rak ter cih edil di ği gö-
rül mek te dir. Bü yük boy ku ram lar ye ni za man la rın
ak si ne sos yo lo ji nin da ha çok ilk dö nem le ri ne öz gü
ge niş öl çek li açık la ma eği li mi ni yan sıt mak ta dır.
Ta rih sel du rum ola rak bu dö nem bir an lam da ulus
dev let ol gu su nun da ha ye ni fi liz len me ye baş la dı ğı,
an cak em per yal dev let ve im pa ra tor luk la rın ar tık
sah ne den çe kil me ye ve ya şekil de ğiş tir me ye baş la -
dı ğı, sos yo lo jik ba kım dan ise ge nel an lam da dün ya
ta ri hi ni ve in san lı ğın ge li şi mi ni açık la yan te o ri le rin
ca zi be li ol du ğu bir ev re ye te ka bül eder. Sos yo lo ji
emek le me dö ne min de me de ni yet le rin na sıl or ta ya
çı kıp kay bol du ğu nu açık la mak su re tiy le rüş tü nü is-
pat la ma ya, ya da ta rih sel dö nü şü mün di na mik le ri -
ni keş fet mek gi bi bir amaç la ken di ni di sip li ne
et me nin yo lu nu aç ma ya ça lı şı yor du. Ta rih sel de ği -
şim le re dö nük bu il gi de özel lik le Ro ma, Yu nan,
Hint, Mı sır gi bi me de ni yet le rin or ta ya çı kı şı, bel li
bir de ğer et ra fın da şekil len me le ri ve ta rih sel di na -
mik le re ken di öz gün kat kı sı nı yap tık tan son ra kay-
bol ma la rı an la mın da özel il gi le re ko nu ol duk la rı
an la şıl mak ta dır. An cak bü tün bu me de ni yet te mel -
li açık la ma lar da göz ler den kaç ma yan bir hu sus var
ki, o da me de ni yet ler ara sı fark lı lık la rı or ta ya koy-
ma ya ça lı şan he men her gi ri şim de özel lik le Ba tı
me de ni ye ti nin üs tün lük le ri ni ve faz la lık la rı nı teş-
his eden bir öte ki leş tir me ar zu su nun et kin li ğiy di.
Ne den se ta ri hin ‘yı kı cı, olum suz, ir ras yo nel’ in san -
la rı nın hep Do ğu’ da yer al ma sı na kar şı lık, ‘olum lu,
ya pı cı ve ras yo nel’ in san la rı ge nel lik le Ba tı’ da or ta -
ya çı kı yor du.13 Me de ni yet kav ra mı yal nız ca Ba tı lı
bil me ve ya şa ma bi çi mi ni ifa de eden bir spe si fik ol-
gu ya işa ret et mek için kul la nı lı yor du.

De ğiş me yi çe şit li sem bol ve gös ter ge ler le ay-
rış tı rı lan me de ni yet ler dü ze yin de ele alan ve top-
lum la rın da bu yö rün ge sel akım lar içe ri sin de
sü rük len di ği ni açık la yan te o ri ler, bir ba kı ma ta rih -

10 EMİROĞLU 2003, 851-853.
11 ÇELEBİ 2001, 115.
12 İdeal tip kavramı için bkz. WEBER, 1980, 9-11; Ayrıca Türkçe çevirisi için
bkz. WEBER 2002, 36-40; ÖZLEM 1990, 112-113.

13 Nitekim medeniyetleri insanlık tarihine yaptığı özel katkılar temelinde
ayrımlaştıran Danilevsky’e (1822-1885) göre Yunan medeniyeti güzellik ve
felsefe, Sami medeniyeti din, Roma medeniyeti hukuk ve siyasi örgütlenme
ve Avrupa ise bilim ve teknoloji alanlarında öne geçmişlerdir. Tarihin
‘olumlu insanları’ bu medeniyetleri yaratırken, ‘olumsuz insanları’ ise (Türkler,
Moğollar vd.) ise bu medeniyetleri yaşlandıkları ve zayıfladıkları zaman or-
tadan kaldırma görevlerini yerine getirirler. Bkz. KONGAR 1985, 72-3.



Celaleddin ÇELİK PARADİGMATİK BİR AÇIKLAMA KATEGORİSİ OLARAK MEDENİYET VE MEDENİYET-DİN İLİŞKİSİNİN...

Journal of Islamic Research 2010;21(1)56

sel açık la ma nın ni te li ği ne gö re ge liş me gös ter miş -
ler dir. Bu nok ta da A. Toyn be e (1889-1975)’de me-
de ni ye ti bel li bir ka rak te re gö re bü tün leş miş
top lum lar da gö rür; an cak onun tas ni fin de de ‘tam
ge liş miş’, ‘dur du rul muş’ ve ‘er ken or ta ya çık tı ğı
için ge liş me miş me de ni yet ler’ ola rak be lir gin le şen
bir for mat var dır. O, me de ni yet le rin, iç le rin de olu-
şan ‘ya ra tı cı bir azın lı ğa’ ve ‘çev re le ri nin ge liş me ye
uy gun ol ma sı’ na bağ lı or ta ya çık tı ğı nı, içe ri den ve
dı şa rı dan yö ne len ‘mey dan oku ma la ra kar şı ko ya -
bil dik le ri öl çü de ge liş tik le ri’ ni, kar şı koy ma di ren -
ci ni ve di na miz mi ni kay bet tik le ri za man ise yok
ol duk la rı nı dü şü nür. Toyn be e me de ni yet le rin do -
ğuş ve çö küş le ri nin dinî alan la özel bir et ki le şim
ya rat tı ğı na inan mak ta dır; ona gö re bir me de ni yet
çö zül me ve çök me dö ne mi ne gir di ği za man dı şa rı -
dan ge len mey dan oku ma lar kar şı sın da bö lün me -
le re uğ rar ve bu bö lün me ler kar şı sın da ile ri ci,
ge ri ci, il gi siz ve de ğiş ti ri ci din sel kur ta rı cı lar ol mak
üze re dört tip kur ta rı cı dav ra nı şı or ta ya çı kar. An -
cak bu dö nem de sa nat, bi lim ve fel se fe nin sı ra dan -
laş ma sı ve ba ya ğı laş ma sı ne de niy le yal nız ca
de ği şim ci din adam la rı ba şa rı ya ulaş ma şan sı na sa -
hip olur lar. Di nin ye ni an lam ve bo yut lar ka za na -
rak gir di ği bu sü reç te ger çi es ki me de ni ye tin
kur tul ma sı müm kün de ğil dir, an cak din ye ni ko-
nu muy la ye ni bir me de ni ye tin to hum la rı nı için de
ta şır.14

A.Toyn be e me de ni yet için ‘bel li bir gü ce ulaş-
mış ko lek tif ya ra tı lar’ ifa de si ni kul la nır. Ona gö re
bu an lam da Af ri ka’ da da kül tür ler var dır an cak ora -
da bir me de ni yet ten söz edi le mez. Toyn be e bü yük
kül tür le ri bu açı dan ‘me de ni yet ler’ ve me de ni yet
ya ra tı cı ve ha zır la yı cı ‘me de ni yet kay na ğı kül tür -
ler’ ola rak iki ye ayı rır.15 Me de ni yet kav ra mı ye ri ne
kül tür üst sis tem le ri ni ter cih eden So ro kin ise, bun-
la rı du yum sal, dü şün sel ve ül kü sel tip ler de dü zen -
ler. Top lum la rın ya pı la rı nı be lir le yen bu kül tür
üst sis tem le ri bel li yö ne lim ler et ra fın da bir le şir ler
ve dış ger çek li ğin al gı lan ma sı te me lin de ay rım la -
şır. So ro kin ’e gö re te o lo ji den ve din den pek ay rıl -
ma yan bü tün Or ta çağ Av ru pa kül tü rün de al tın cı

yüz yıl dan oni kin ci yüz yı la ka dar ‘dü şün sel üst sis -
tem’ ege men ol muş tur. Bu din sel ni te lik li me de ni -
yet an la yı şı or ta çağ Av ru pa kül tü rü nü, fel se fe si ni,
eko no mi si ni, mi ma ri si ni, sa nat an la yı şı nı bü yük
oran da et ki le miş ve yön len dir miş ti. Ona gö re onal -
tın cı yüz yıl dan yir min ci yüz yı la ka dar Av ru pa kül-
tü rü din ve te o lo ji nin et ki le rin den uzak la şa rak
‘du yum sal üst sis te min’ nü fu zu na gi rer. Bu dö nem -
de ar tık ger çek lik da ha zi ya de tec rübî ola rak al gı -
la nan du yum la ra gö re şekil le nir. Da ha ön ce ki
va hiy le açık la nan hu kuk ve ah la kın ye ri ni fay da cı,
haz cı, gö re li, in san ya pı sı hu kuk ve ah lak alır. So-
ro kin ‘ül kü sel üst kül tür sis tem le ri nin’ ör nek le ri ni
ise M.Ö. be şin ci yüz yı lın Yu nan kül tü rü ile onü-
çün cü yüz yı lın Av ru pa kül tü rün de gö rür. Çün kü
bu ra da ni ha i ger çek lik ve de ğe rin çok kat lı, kıs men
du yum sal kıs men akıl cı, kıs men de akıl ve du yum-
üs tü ola rak hâkim ol du ğu nu dü şü nür.16 Bu ra da So-
ro kin Toyn be e’ nin ak si ne me de ni yet kav ra mı nı
top lum sal bir lik-grup lar la öz deş leş tir me den ‘kül-
tü rel üst sis tem ler’ ifa de siy le an la tır. Kül tür üst sis -
tem le ri nin bu an lam da or ga ni ze top lum sal
grup la rın ki nin ak si ne ölüm süz ol duk la rı için, ‘me-
de ni yet le rin ölü mü’ tez le ri ni an lam sız gö rür.

Ta rih sel de ğiş me yi özel lik le di nin be lir le yi ci
ol du ğu fark lı ek sen ler de top la nan ko lek tif gü zer -
gah lar ya ni me de ni yet ler bağ la mın da açık la ma eği-
li mi, ço ğu kez bu ku şa tı cı ek sen ler için de ki akı şı
bir yük sel me, çö zül me ve çö küş eği lim le ri için de
ana liz et me ye he ves li ol muş tur. Ni te kim Speng ler,
bir ya ra tı cı kül tür aşa ma sı nı ya şa dık tan son ra Ba tı
me de ni ye ti nin ar tık bir çö küş sü re ci ne gir di ği ni
ilan et miş tir.17 Esa sen yir min ci yüz yı lın ikin ci ya-
rı sın dan iti ba ren mo dern dün ya nın in san lı ğı kar şı
kar şı ya bı rak tı ğı kü re sel öl çek li sa vaş lar, çev re fe-
la ket le ri ve yük sek tek no lo jik ge liş me ye rağ men
ya şa nan sos yal bo yut lu an lam kriz le ri içe ri sin de
özel lik le ken di me de ni yet te mel le ri ne dö nük cid di
bir eleş ti rel dü şün ce ata ğı na geç ti ği ni gör mek de
şaşır tı cı bir so nuç ola rak gö rül me me li dir.  

Me de ni yet te ri mi bü yük boy ku ram lar ışı ğın -
da de ğiş me le ri açık la ma ya ça lı şan Speng ler ve
Toyn be e dı şın da sos yal bi lim ler de ar tık 1914’lü yıl-

14 Bkz. TOYNBEE 1978, 46-47; 55-56; 77; 133-134; Ayrıca Toynbee’nin
medeniyetle ilgili yaklaşımlarının sosyolojik değerlendirmesi için bkz. KON-
GAR 1985, 79-81. 
15 DULLOT 1991, 32.

16 SOROKİN 1972, 174-176.
17 Bkz. DULLOT 1991, 32.
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lar dan iti ba ren pek kul la nıl maz ha le ge lir. An cak
yi ne de de ğer yük lü bir kul la nım olan ‘bar bar lar’
ye ri ne ge çen ‘il kel, vah şi, ya ban’ lar la ‘me de ni ler’
ara sın da ki ay rım de vam eder. Ay nı şekil de Av ru pa
me de ni ye ti ile İslam, Uzak Do ğu ve ya Hint me de -
ni yet le ri ara sın da da sık lık la ay rım ya pıl dı ğı gö rül -
mek te dir. Öte yan dan Bra u del’ de özel lik le coğ rafî
mekânın nis pe ten bağ la yı cı ol du ğu Ba tı, Sov yet
Dün ya sı, İslam Dün ya sı, Uzak Do ğu, Gü ney do ğu
As ya ve Ka ra Af ri ka ol mak üze re al tı me de ni yet
ala nı ayırt eder.18

Ge nel an lam da in san lık ta ri hi ni kap sa yan bü -
yük de ği şim le ri açık la ma ya dö nük te o ri le rin anah-
tar kav ra mı nı, içe ri ği tam ola rak ta nım lan ma yan
ama da ha çok or ga niz ma ya ben ze ti len me de ni yet
oluş tur muş tur. Bir baş ka de yiş le me de ni yet ve ya
ço ğu za man da onun la ka rış tı rı la rak kul la nı lan kül-
tür kav ram la rın da in şa edi len ta rih sel de ği şim ana-
liz le ri da ha çok or ga niz ma cı te o ri le rin ge niş
kap sam lı açık la ma şab lon la rı nı tak vi ye et miş tir.
Za man içe ri sin de sos yo lo ji nin in ce le me nes ne si nin
top lum dan, grup lar ve ki şi le ra ra sı iliş ki ler dü ze yi -
ne inin ce me de ni yet ler dü ze yin de açık la ma eği li mi
de za yıf la mış ol du. Fa kat din ve top lum iliş ki le ri
ana li zin de We ber ’in özel lik le bü yük dün ya din le -
ri ile on la rın sos yo-psi ko lo ji si üze ri ne yaz dık la rı
bü yük öl çü de me de ni yet kav ra mı nı oda ğı na al-
mak ta dır. Onun ras yo nel leş me ve se kü ler leş me gi -
bi Ba tı’ ya öz gü sü reç ler için de açık la dı ğı de ği şim
ol gu su, Ba tı me de ni ye ti nin öte ki me de ni yet le re üs-
tün lü ğü nü te yit et me ye ayar lı dır.19 We ber, me de -
ni yet ler ara sı kar şı laş tır ma da ken di an la yı cı
yön te mi ne ne ka dar bağ lı olup ol ma dı ğı ko nu sun -
da cid di eleş ti ri ler al mış tır20 kuş ku suz, ama bu nun -
la bir lik te or yan ta liz min özel lik le me de ni yet ler
hi ye rar şi si oluş tur ma da We ber’ le de son lan ma yan
bir hikâye si var dır. 

Öte yan dan dün ya ta ri hi ni me de ni yet ler dü-
ze yin de ele alan ve We ber gi bi bir kar şı laş tır ma lı
me de ni yet ler ana li zi ya pan Ei sens tadt, fark lı laş ma
ve iler le me yö nün de sü rek li bir ha re ket ol du ğu nu

sa vu nur. Ona gö re Av ru pa’ da or ta ya çı kan ve bü -
tün dün ya ya ya yı lan mo dern leş me özel bir me de -
ni yet ti pi ni oluş tu rur, an cak mo dern leş me ka lıp la rı
her top lum da fark lı me de ni yet bi le şim le ri or ta ya
çı ka ra cak tır. Bir baş ka de yiş le Ei sens tadt ge le nek -
sel den mo der ne doğ ru kla sik iler le me an la yı şı nın
ye ri ne, ço ğul mo der ni te ler an la yı şı nı ko yar.21

Bu tür ay rım lar me de ni yet kav ra mı nın bil gi ve
tek no lo ji ar tı şıy la bir lik te yö ne tim kül tü rü ba kı -
mın dan da nis pe ten iler le me ye ve ge liş me ye ayar -
lı ola rak al gı lan dı ğı nı gös te rir. Ni te kim ‘me denî’
kav ra mı nın gün lük dil de de ‘şe hir li, şehir kül tü rü -
nü özüm se miş’ ve ‘şe hir ha ya tı nın do na nım la rı na
sa hip ola bil me’ yi içe re cek şekil de kul la nıl ma sı nın
bu ay rım laş may la bağ lan tı lı ol du ğu an la şıl mak ta -
dır. Bu an lam da Eli as’ da me de ni yet kav ra mı nın
bir bi rin den ol duk ça fark lı ol gu la rın an la tıl ma sı için
kul la nıl dı ğı nı vur gu la ya rak,22 ken di yak la şı mın da
kav ra mı in san dav ra nış la rı nın özel bir bi çi mi ola-
rak ele alır ve gün de lik dav ra nış la rın, ada bı mu a şe -
re tin, ta bi i ih ti yaç lar la il gi li ta vır la rın, de ğer
öl çü le ri nin de ği şi mi te me lin de yo rum lar. Ona gö -
re me de ni yet ‘in san la rın duy gu de ne tim le ri, ya ni
ya şan tı la rın da ve dav ra nış la rın da göz le nen ke sin -
leş me ve ay rım laş ma yö nün de ki ya pı de ği şik lik le -
rin de’23 iz le ne bi le cek bir şey dir. Do la yı sıy la Eli as,
me de ni yet kav ra mıy la özel lik le Ba tı’ da Geç Or ta -
çağ ve Er ken Rö ne sans dö ne min den baş la ya rak
duy gu la rın, tu tum ve dav ra nış la rın yük sek de re ce -
de de ne ti mi nin or ta ya çı kı şı nı açık la ma ya ça lı -
şır.24

Eli as me de ni yet kav ra mı nı ter bi ye, edep-
erkân, ahlâk gü zel li ği, za ra fet ve kül tür gi bi gös ter-
ge ler üze rin den bir top lum sal sı nıf ola rak
bur ju va zi nin ya şam bi çi min de iz ler ve bu dav ra nış
ku ral la rı nın si ya sal, eko no mik, tek no lo jik ge liş me -
ler le gi de rek Ba tı ya öz gü bir şehir kül tü rü norm la -
rı ha li ne ge li şi ni vur gu lar. Böy le ce Eli as ’ın
yo ru mun da da me de ni yet, ka mu o yu, hu kuk, si ya -
sal ör güt len me ve si vil top lum25 gi bi as lın da ta ma -

18 EMİROĞLU 2003, 852.
19 Weber’in konuyla ilgili yaklaşımı için bkz. WEBER 1988, 1-16; 237-34.
(Türkçe çevirisi için bkz. M. Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu,
Çev. Zeynep Gürata, Ayraç Yayınevi, Ankara 1997, 13-29).
20 Bkz. TURNER.

21 Bkz. GİESEN-SUBER 2007, 213.
22 Ona göre medeniyet kavramı, Batılı özbilinci, ulusal bilinci ya da Batılı
toplumların kendilerine ait özellikleri ve övündükleri şeyleri anlatma gibi
işlevleri yerine getirmiştir. Bkz. ELİAS 2000-I, 73.
23 ELİAS 2000-I, 12.
24 ELİAS 2000-I, 53.
25 EMİROĞLU 2003, 852.
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men Ba tı’ ya öz gü ge liş me le ri kas te den bir an lam iç-
e ri ği ne sa hip ola rak şekil le nir. Do la yı sıy la Eli as, bu
me de ni ye tin Ba tı’ da na sıl ger çek leş ti ği ne odak lan -
mış, me denî dav ra nış bi çim le ri nin or ta ya çı kı şı ile
Ba tı lı top lum la rın ‘dev let’ ör güt len me si ara sın da ki
ya kın iliş ki yi vur gu la mış tır. Eli as ’ın Ba tı’ yı te mel al-
ma sın da ki te mel id di a sı, ayak la rı ha va da bir me de -
ni yet ku ra mı oluş tur mak ye ri ne, ön ce lik le bel li ve
sı nır lı bir alan da in san dav ra nış la rı nın ken di ne öz -
gü dö nü şü müy le il gi li sü re ci göz lem le mek ve ku-
ram sal gö rüş ler or ta ya koy mak26 ol du ğu an la şı lı yor.

Öte yan dan Eli as ’ın me de ni ye ti sü rek li ile ri ye
doğ ru ha re ket eden bir sü reç ya da ev rim sel bir sü-
re cin so nu ola rak ta nım la ma sıy la Gö kalp ’in me de -
ni ye ti ilim ve tek ni ğin ulaş tı ğı son aşa ma şek lin de
gör me si ara sın da bir ben zer lik bu lun mak ta dır. Ni-
te kim Eli as de vam la me de ni yet kav ra mı nın Al-
man ca da ki ‘kül tür’ kav ra mı nın ak si ne ulus la ra ra sı
bir ni te li ğe, bü tün in san la ra ait ol ma sı ge re ken bir
şeye işa ret et ti ği ni vur gu la mak ta dır. Hat ta bu çer-
çe ve de me de ni yet kav ra mı nın sö mür ge ci ulus la rın
ge niş le me ve ya yıl ma eği lim le ri ni, kül tü rün ise si-
ya si ve dü şün sel an lam da ken di sı nır la rı nı ara yan
ve onu ko ru ma zo run lu lu ğu his se den ulus la rın öz-
bi lin ci ni yan sıt ma iş le vi ni ye ri ne ge tir di ği ni ifa de
et me si de bu an lam da önem li dir. Gö kalp ’te as lın da
kül tü rün bu ta nım ve iş le vi ni öne çı kar mış tır. An -
cak ‘kül tür’ ke li me si Al man ca da dü şün sel, sa nat sal
ve din sel ol gu la rı an la tır ken, Fran sız ca ve İngi liz -
ce de ki ‘me de ni yet’ kav ra mı ise si yasî, eko no mik,
din sel, tek nik, ahlâkî ve sos yal ol gu la rı ifa de eder.27

Bu ra da Gö kalp ’in kül tür-me de ni yet kav ram -
la rı bağ la mın da yap tı ğı ana liz ler Os man lı üm met
kim li ğin de eri yen Türk millî var lı ğı nı uyan dır ma -
nın, ken di sı nır ve öz bi lin ci ni ko ru ma nın bir ara cı
ola rak araç sal laş ma sı dik kat çek mek te dir. Tıp kı Eli-
as ’ın Al man ‘kül tür’ kav ra mı nın Fran sız ya da İngi -
liz me de ni yet kav ra mı na kar şı bir an lam
ka zan ma sı na işa ret et ti ği gi bi. Eli as kül tür kav ra -
mı nı, “ken di le ri ni me de ni ye tin bay rak ta rı ola rak
gö ren Ba tı lı ulus lar kar şı sın da Al man la rın ken di ni
ka nıt la ma ara cı ” ola rak iş lev sel leş ti ği dü şün ce sin -
de dir.28

An la şı lan me de ni yet kav ra mı et ra fın da ki tar-
tış ma ve ta nım la ma gay ret le ri da i ma il gi li sos yal
çev re nin ve ya gru bun ba kış açı sı na gö re şekil len -
mek te, ama ca hiz met ede bil me si için ba zen de kav-
ra mın söz cük te me lin de de ği şi me gi dil mek te dir.
Bu nun la bir lik te söz ko nu su açık la ma gi ri şim le ri ni
bel li baş lık lar da top la mak ya da tas nif et mek imkân
dâhi lin de dir. Öy le gö rü nü yor ki, me de ni yet ba zı
du rum lar da ki şi ye ken di ni kon trol et me gü dü sü ve -
ren bir de ğer ler bü tü nü ola rak, ba zen ge liş miş top-
lum la rı öte ki ler den ayırt eden ni te lik le ri vur gu-
la mak ya da bu ge liş me yi Ba tı lı top lum lar la öz deş -
leş tir mek bi çi min de, ba zen de or tak özel lik ler gös-
te ren sos yal grup lar ve ya bun la rın bü tü nü ola rak
yo rum lan mak ta dır. So nun cu yak la şım da me de ni -
yet özel lik le bir ‘din ’e nis pet le açık la nan bü yük ta-
ri hi olu şum la rı ifa de et me de kul la nıl mak ta dır.29

Kı sa ca me de ni yet te mel li açık la ma lar dan ha-
re ket le kav ra mın üç fark lı bağ lam da ay rım la şan
amaç la ra gö re yo rum lan dı ğın söy le ye bi li riz. İlkin -
de me de ni ye tin bi lim ve tek no lo ji ala nın da ki ge liş -
me ler le açık lan dı ğı nı, ikin ci sin de bel li top lum sal
bir lik, grup ve mil let le rin ya rat tı ğı bir kül tü rel sis-
tem ola rak al gı lan dı ğı nı, üçün cü sün de ise bi ri kim -
sel ola rak iler le yen bir üst sis tem bi çi min de
yo rum lan dı ğı nı gö rü yo ruz. Do la yı sıy la ‘bir me de -
ni yet un su ru ola rak din ’i ele alır ken, söz ko nu su bu
fark lı la şan an lam bağ lam la rı nı dik ka te al mak du-
ru mun da yız. Bu ay rım laş ma dı şın da kav ra mın
Türk kül tür ve dü şün ha ya tın da ki se rü ve ni ni de iz-
le mek, ko nu nun bi ze öz gü olan din le iliş ki si ni da -
ha gö rü nür kı la cak tır.

TÜRK DÜ ŞÜN CE SİN DE ME DE Nİ YET SO RU NU 
Türk dü şün ce ha ya tın da me de ni yet kav ra mı ek se -
nin de yü rü tü len tar tış ma lar, kül tü rel ve gün de lik
ha yat ta kök lü de ği şim le rin baş la ma sıy la bir lik te ve
özel lik le de Ba tı lı yo rum la rın et ki sin de şekil len -
miş tir. Ba tı’ da ise me de ni yet kav ra mı nın özel lik le
on se ki zin ci yüz yıl or ta la rın da top lum sal ve tek no -
lo jik ge liş me ler le ba ğın tı lı ola rak kul la nı ma gir di -
ği an la şıl mak ta dır. Sa na yi leş me ve kent leş me
sü re cin de şehir le rin nü fu su nun yo ğun laş ma sıy la
or ta ya çı kan de ği şim, kül tü rel ge liş me ve et ki le -

26 ELİAS 2000-I, 67.
27 ELİAS 2000-I, 74.
28 ELİAS 2000-I, 79. 29 GÖRGÜN 2003-28, 298.
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şim le rin de art ma sı na ne den ol muş tur. Me de ni yet
ke li me si bu çer çe ve de ye ri ne gö re sos yal grup ve
bir lik le rin iliş ki le rin de kül tü rel öğe le rin bü tün lü -
ğü nü,30 ye ri ne gö re de in sa nın be de ni ve ya şa ma
mekânı üze rin de ki de ne tim le ri nin art ma sı nı ifa de
et mek için kul la nıl mış tır. Türk dü şün ce sin de de
‘me de ni yet ’in, için den ge çi len sü re ce öz gü ide o lo -
jik ko num lar ve ba kış açı la rın da bel li an lam kay-
ma la rı ve ya de ği şim le re uğ ra ya rak çe şit len di ği
söy le ne bi lir. Ni te kim kav ra mın biz zat uy gar lık adı
al tın da çev ril me si ve al gı lan ma sı nın bi le bu du rum-
lar nez din de yo rum lan ma sı na bir ör nek ola rak ve-
ril me si müm kün dür.31

Bay ka ra’ nın in ce le me le ri ne gö re, Os man lı’ da
an cak on do ku zun cu yüz yıl da gö rül me ye baş la yan
me de ni yet kav ra mı nın te me lin de Ba tı’ ya gi den el-
çi le rin Ba tı dün ya sıy la il gi li göz lem le ri yat mak ta -
dır. Özel lik le 1826’dan son ra ge rek dip lo ma tik
iliş ki ler ge rek se Av ru pa’ ya ‘me de ni ye tin ni met le -
rin den ya rar lan mak’ ama cıy la gön de ri len öğ ren ci -
ler sa ye sin de kav ram et ra fın da en te lek tü el bir
rağ be tin oluş tu ğu an la şıl mak ta dır. An cak me de ni -
ye ti ar zu la yan sa de ce Os man lı ay dı nı de ğil dir, ay -
nı za man da ci vi lisé an la mın da do ğu lu top lum la rı
me de ni leş tir me yo lun da ba zı Ba tı lı ül ke le rin ye tiş -
miş ele man gön der me eği lim ve ey lem le ri de bu na
eş lik et mek te dir. Bu nun la bir lik te Av ru pa’ yı gö ren
Türk ler ara sın da me de ni yet ko nu sun da or tak bir
an la yı şın or ta ya çık tı ğı nı söy le mek zor dur. Bu dö-
nem de Av ru pa’ dan ak ta rıl mak is te nen ci vi li sa ti on
ne dir? Tar tış ma la ra ba kı lır sa, ‘ka dın-er kek iliş ki le -
ri, ne za ket ve gör gü ku ral la rı’ ya da ‘gün de lik ha-
yat ta kul la nı lan eş ya lar’ gi bi fark lı yön ler de ge li şen
bir an la yış söz ko nu su dur. Hat ta me de ni yet pek
çok la rı na gö re bu top rak lar da Pe ra tar zı bir ya şa -
mın te za hür et me si dir.32 Öte yan dan Av ru pa lı sey-
yah la rın Tür ki ye’ de gör dük le rin de şaş kın lık la rı nı
giz le ye me dik le ri ki mi me de ni yet gös ter ge le ri de,
söz ko nu su me de ni yet ide a li nin ne yi tem sil et ti ği -
ni an la mak ba kı mın dan kay da de ğer dir.33

Türk dü şün ce sin de Gö kalp ’ten bu ya na hem
me de ni yet hem de me de ni ye tin din le iliş ki si üze ri -
ne nis pe ten uzun sa yı la bi le cek bir zi hin ka rı şık lı -
ğı nın sos yo lo ji ye ko nu ol du ğu bi lin mek te dir.
Muh te mel dir ki bu ka rı şık lı ğın te me lin de Gö kalp -
’in kül tür-me de ni yet üze ri ne yap mış ol du ğu de ğer-
len dir me ve yön len dir me ler bu lun mak ta dır. Türk
kim li ği nin in şa sın da kim li ği oluş tu ran aslî un sur
ola rak kül tü re yö ne len Gö kalp, ar zu la dı ğı me de ni -
ye te ge çi şi ko lay laş tı ra cak bir şekil de onu bir tür
yön tem de ği şik li ği bağ la mın da araç sal laş tı rır. O ka -
dar ki bu yo rum la bir mil let için me de ni yet de ğiş -
tir mek bir in sa nın el bi se de ğiş tir me si ka dar ko lay
ola cak tır.34 Zi ra “me de ni yet usul le ya pı lan ve tak-
lit va sı ta sıy la bir mil let ten di ğe ri ne ge çen mef hum-
la rın ve tek nik le rin mec mu u dur.”35 Ona gö re
top lum sal ha ya tı mız da mil le te öz gü ve da ha zi ya de
duy gu lar, il ham lar ve sez gi ler le il gi li bo yu ta kül tür
(hars), mil let le ra ra sı özel lik le re sa hip olan akıl, me -
tot ve bil gi ile şekil le nen bo yu ta da me de ni yet de -
mek müm kün dür. Bu an lam da bir mil let baş ka
mil let le re ait duy gu la rı tak lit ede mez bel ki, ama
akıl ve me to do lo ji ile or ta ya kon muş bil gi ler, tek-
nik ler ve ku rum la rı pe ka la ala bi lir di.36 Bir baş ka
de yiş le Gö kalp ’in me de ni yet ta nım la ma sın da din
be lir le yi ci bir un sur de ğil dir, zi ra ay nı me de ni yet
için de fark lı din le re men sup mil let le ri gör mek
müm kün dür. Gö kalp ge çer li li ği tar tış ma gö tü rür
bi çim de Ja pon la rı Uzak Do ğu me de ni ye tin den Ba -
tı me de ni ye ti ne geç me nin bir ör ne ği ola rak tak dim
eder. Za ten biz Türk ler de da ha ön ce kavmî dev let
aşa ma sın da Uzak Do ğu Me de ni ye ti ne, sul tanî dev-
let aşa ma sın da Do ğu Me de ni ye ti ne gir miş tik ve bu -
nun gi bi millî dev let aşa ma sın da da fark lı bir di ne
men sup ol sak bi le Ba tı Me de ni ye ti ne gir me mi ze bir
en gel yok tur.37 Gö kalp ’e gö re, as lın da hiç bir me de -
ni ye tin din le iliş ki si yok tur. Bu an lam da Ba tı Me-
de ni ye ti ni ‘Hı ris ti yan Me de ni ye ti’, Do ğu
Me de ni ye ti ni de ‘İs lam Me de ni ye ti’ ola rak ta nım -
la mak ve yo rum la mak uy gun de ğil dir. Gö kalp ’in
ge rek ‘din ’i salt inanç lar ve iba det le re in dir ge me si,
ge rek se de me de ni ye ti bi lim ve tek no lo ji ile öz deş -

30 BAYKARA 1992, 1-2.
31 BAYKARA 1992, 15.
32 BAYKARA 1992, 15-20.
33 Seyyahların yazılarında özellikle; içki içme, tiyatro, dans, balo, moda,
kıyafet, kumar, gazete okuma kulübü, araba, çatal-bıçak, patates yemeği,
çizme, sokak çocukları, sokak lambaları gibi göstergeleri bir medeniyet un-
suru olarak vurgulandığı anlaşılmaktadır. Bkz. BAYKARA 1992, 24-26.

34 GÖKALP 1980, 38-42. 
35 GÖKALP 1976, 29.
36 ÖZAKPINAR 1998, 83-84.
37 ÖZAKPINAR 1998, 89-90.
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leş tir me eği li mi nin ciddî eleş ti ri ler al dı ğı an la şıl -
mak ta dır.38 Öte yan dan Gö kalp ’in kül tür ile me de -
ni yet ara sın da be lir le di ği fark lı lık lar Al man lar ’ın
Her der’ den iti ba ren yap mış ol du ğu bir ay rı mı çağ-
rış tır mak ta dır. Al man dü şü nür le ri nin ana liz le rin de
me de ni yet in san ha ya tı nın mad di yö nü ile il gi li ge-
liş me le ri, kül tür ise dü şün ce, bi lim, de ğer ler ve
norm la rı ifa de edi yor du.39

Bu nun la bir lik te Gö kalp ’in me de ni yet ana li zi
ön ce lik le Ba tı Me de ni ye ti nin üs tün lü ğü nü sağ la -
yan ko şul la rı tes pit et me ye, son ra da me de ni yet de-
ğiş tir me yi müm kün kı la cak ide o lo jik çer çe ve yi
kur ma ya dö nük, ope ras yo nel bir araç tır. Ta rih sel
ba kım dan ise tam da me de ni yet ler ara sı güç ve ik-
ti dar dö nü şü mü nün ya şan dı ğı bir ev re ye te ka bül
et me si ne de niy le an lam lı dır. Gö kalp ’in me de ni ye -
te ait ev ren sel araç lar ola rak ta nım la dı ğı yön tem,
bi lim, tek no lo ji, ras yo nel ör güt len me gi bi özel lik -
ler, We ber ’e gö re ger çek te Ba tı Me de ni ye ti ni öte -
ki me de ni yet ler den ayı ran özel şart lar dı. Za ten
We ber, ‘ras yo na li te, ka pi ta lizm’ ve ben ze ri şey le -
rin ni çin öte ki me de ni yet ler de de ğil de yal nız ca
Ba tı da ge liş ti ği te mel so ru nuy la il gi le ni yor du.40

Gö kalp ’in kül tür-me de ni yet ay rı mı bir yan dan
ulus dev let dü şün ce si nin doğ du ğu di ğer yan dan da
Os man lı üm met kim li ği al tın da ikin cil pla na iti len
Türk ulus kim li ği ni in şa et me mü ca de le si nin ve ril -
di ği dö ne min iz le ri ni ta şır. Do la yı sıy la me de ni ye -
te at fe di len stra te jik an lam, ön gö rü len çı kış
pro je le ri ne gö re fark lı lık gös ter mek te olup, ör ne -
ğin Gö kalp için o içer de bir koz mo po li tiz mi tem sil
eder ken ulus la ra ra sı alan da millî kül tü rün ge liş -
me si ne en gel dir, an cak me de ni yet esa sen tek tir, o
da bi lim ve tek no lo ji de ge liş me ve iler le me yi tem-
sil eden mo dern Ba tı Me de ni ye ti dir. Bu ra da me de -
ni leş ti ri ci bir sü reç ola rak İslam kül tü rü nün
stra te jik öne mi za yıf la mış gö rün mek te dir.

Ce mil Me riç ise Türk çe’ ye ‘me de ni yet’ ola rak
çev ri len ci vi li sa ti on kav ra mı nın Ba tı dü şün ce sin -
de ki se rü ve ni ni kay na ğın dan ta kip ede rek, ora da ki
sos yal kö ken le ri ni if şa et me ye ça lı şır. Kav ra mın di-
li mi ze yer leş me si ni Tan zi mat ay dın la rı nın Ba tı

kent le rin de ya şa dık la rı tec rü be ve göz lem le rin den
ha re ket le açık lar. An cak me de ni ye ti millîleş tir me
ko nu sun da ki bü tün ça ba la ra kar şın hal kın zih nin -
de me de ni yet adı na ge nel lik le ‘zen gin, şı marık ve
düş man bir Av ru pa’ nın se fa hat ve fuh şi ya tı’ çağ rı -
şım ya par. Me riç, dö ne min kök le rin den uzak laş mış
ay dı nı nın as lın da kül tür ve me de ni ye ti ku şa tan, ge -
niş an lam da iç ti ma i ha ya tı, ta ri hi ve in sa nı bü tün
ola rak ifa de eden um ran kav ra mı nı gö re me yi şi ne
vur gu ya par.41

ME DE Nİ YET OLA RAK DİN, 
Dİ NİN ME DE Nİ YET İNŞA SI VE İSLAM

Bra u del ’e gö re me de ni ye tin ‘bir coğ raf ya da or ta ya
çık ma, ken di si ne ha re ket ve ren top lum lar da ge liş -
me, eko no mik ve tek no lo jik ve ri le re ba ğım lı ol ma
ve bir or tak zih ni ye ti tem sil et me’ gi bi bo yut la ra
sa hip ol ma sı ge re kir. An cak o bü tün bu gös ter ge ler
ara sın da me de ni yet le rin kal bin de ve zih ni yet ala-
nın da geç miş ve ge le cek le ri ni yan sı tan en güç lü bo-
yu tun ‘din’ ol du ğu nu sa vu nur. Bü yük me de ni yet
çev re le ri ya da sis tem le ri ta nım la nır ken on la rın ge-
nel lik le bir din et ra fın da top lan dı ğı na iliş kin yak-
la şım la ra da ha ön ce de ği nil miş ti. Bu nok ta da ço ğu
za man me de ni yet, il gi li ol du ğu ta rih sel din sel sis te-
min çev re sin de ya şa nan ge liş me le ri ifa de et mek
için se çi len bir kav ram ol muş tur. Esa sen me de ni -
yet tar tış ma la rı nın hiç bi rin de ‘din ’i he sa ba kat ma -
yan ya da bi le şen le ri nin önem li bir un su ru ola rak
gör me yen bir yak la şım ne re dey se yok tur. ‘Din’ ge -
nel ola rak Ba tı dı şı me de ni yet ler için bir öz deş leş -
tir me ya da en azın dan mih ver ku rum iş le vi ile öne
çı ka rıl ma sı na rağ men, Ba tı top lu mun da da me de -
ni yet dü ze yin de ol ma sa bi le, ha ya tın esas lı ger çek -
le rin den bi ri ola rak ye ri ni al mak ta dır.42

Me de ni yet le ri yer leş tik le ri ye ri ‘dü zen le me’ ve
ora da edin di ği mi ra sın sen te ziy le bir ‘sıç ra yı şa geç-
me’ eği lim le riy le tas vir eden Bra u del, tıp kı Hı ris ti -
yan lı ğın sür dür dü ğü Ro ma İmpa ra tor lu ğu’ nu mi ras
al ma sı gi bi İsla mi yet ’in de baş lan gıç iti ba riy le dün-
ya nın en es ki me de ni yet ler mekânı olan Ya kın Do-
ğu’ nun mi ra sı nı he sa bı na ge çir di ği ka na a tin de dir.
Ona gö re bu sü reç te mekânı kul lan ma bi çim le rin -

38 Gökalp’in kültür-medeniyet analizine dönük eleştiriler için bkz. 
ÖZAKPINAR 1998, 91-92.
39 MERİÇ 1996, 96-97.
40 EİSENSTADT 1987, 342-343.

41 MERİÇ 1996, 81-86.
42 BRAUDEL 1996, 46-47.
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den gi yim ku şam tarz la rı na ka dar pek çok ay rın tı -
nın han gi si nin Müs lü man la ra ait olup ol ma dı ğı nı
be lir le me ye ça lış mak da ge rek siz bir iş tir. Baş ka bir
de yiş le İslam me de ni ye ti esa sen boş luk ta ku rul ma -
mış, ak si ne Ya kın Do ğu’ da son de re ce zen gin ve
can lı bir me de ni ye tin üze ri ne te mel len miş ka bul
edil mek te dir. İsla mi yet ’in Ya kın Do ğu’ da çok hız -
lı bir şekil de ya yıl ma sı ve ka lı cı ha le gel me si ni ga -
fil bir av lan ma ya da fe tih çi akın la rın ba şa rı sıy la
açık la ma yı ye ter siz gö ren Bra u del, as lın da İsla mi -
yet ’in bu nu an tik Do ğu me de ni ye ti ni can lan dır ma
ve onu ye ni bir yö rün ge ye yer leş tir me ile ba şar dı -
ğı gö rü şün de dir.43 Bel li öl çü de Bra u del’ de de gö rü -
len, İslam me de ni ye ti ni oluş tu ran un sur la rın kö ken
ola rak Grek dü şün ce sin den, hu kuk ve dev let yö ne-
ti mi ne iliş kin bi ri ki min ise Ro ma, Bi zans ve kıs men
de Fars me de ni ye tin den ik ti bas edil di ği ni sa vu nan
tez ler, he men bü tün Ba tı lı dü şü nür ve or yan ta list -
ler ta ra fın dan çe şit li şekil ler de ifa de edil mek te dir.44

El bet te di nin sos yal ve kül tü rel te za hür le ri, onun
te o rik çer çe ve sin den ya da in şa sın dan fark lı bi çim -
de, kül tür ler ve top lum la ra ra sı et ki le şim de hat ta bir
top lu mun ta ri hi nin fark lı dö nem le rin de ya şa dı ğı
pra ti ğe uy gun özel bi çim ler de yan sır. Esa sen bu an-
lam da dün ya nın hiç bir ye rin de saf bir sos yo kül tü -
rel bir li ği ve ya me de ni ye ti bul mak da müm kün
de ğil dir. Müs lü man la rın kur du ğu me de ni yet te kuş-
ku suz ken din den ön ce ki me de ni yet le rin mi ra sı nı
bel li öl çü de içer miş, an cak öz gün bir dün ya gö rü -
şün de so mut la şan ka rak te ris tik bir çiz gi yi de tem-
sil et miş tir. Bu çiz gi nin de tay la rı, Müs lü man
top lum la rın şehir le rin de kök le şen mi marî tarz ve
üs lup lar dan, so kak ve ma hal le kül tü rü ne, in san iliş-
ki le rin de be lir gin le şen ada bı mu a şe ret ge le ne ğin -
den, za man ve mekânı be lir le yen gös ter ge le re
ka dar uza nır ve onu ayırt eden sem bo lik bir di le
dö nü şür. El bet te bu me de ni ye ti sem bo li ze eden
öğe le rin ilk plan da Müs lü man top lum la rı ben zer ya
da pa ra lel bir dün ya gö rü şü ne ya kın laş tır mak la bir-
lik te, her bir top lu mun bu nok ta da ken di özel ta-
rih sel ve sos yal ko nu mu na uy gun bir fark lı lı ğa
sa hip ol ma sı na da en gel teş kil et me di ği be lir til me -
li dir. 

İslam ile me de ni yet ara sın da ki iliş ki nin ya da
bir din ola rak İslam ’ın me de ni yet bo yu tu nun ir de -
len me si, is ter is te mez yön len di ri ci te mel de ğer le rin
ve ku ru cu pren sip le rin esas alın ma sı an la mı na gel-
mek te dir. Bu an lam da bir din ola rak İsla mi yet,
Müs lü man top lum la rın sos yo kül tü rel ha ya tı nın
ken di sin de neş vü ne ma bul du ğu bir kay nak ol muş
ve ona bi çim ver miş tir. Do la yı sıy la İslam me de ni -
ye ti te ri miy le, ge nel ola rak Müs lü man la rın or ta ya
koy duk la rı maddî-ma nevî bü tün ba şa rı ve ka za -
nım lar kas te dil mek te dir.45 Bu du rum İsla mi yet ’in
ya yıl ma böl ge le rin de fark lı te za hür ya da bo yut la -
rı nın da dik ka te alın ma sı ge rek li li ği ni gös ter mek -
te dir. Esa sen bu ay rı mın din sos yo lo ji si açı sın dan
ta şı dı ğı öne me rağ men, We ber ’in yo rum la rın da da
göz ar dı edil di ği an la şıl mak ta dır. Ni te kim bu yak-
la şım la rı eleş ti ren Ei sens tadt, We ber ’in Bü yük Me-
de ni yet ola rak ta nım la dı ğı Çin, Hint ve İslam
me de ni yet le rin de uy gun ko şul la ra rağ men ‘Ba tı lı
ras yo na lizm ve ka pi ta lizm’ ben ze ri bir ge liş me nin
or ta ya çık ma ma sı nın ne den le ri ni on la rın iç sel di-
na mik le rin de ve ge le nek sel un sur la rın da ara ma sı -
nı işa ret eder. We ber, bu nok ta da ona gö re ‘inanç
ve kült sis te mi ola rak din’ ile ‘me de ni ye tin te mel
bir un su ru ola rak din’ ara sın da ana li tik bir ay rı ma
git me miş tir. Ei sens tadt din le rin bir ta raf tan bir kült
ve inanç sis te mi, di ğer ta raf tan da bir me de ni ye tin
ku rum sal di na mi ği ve esas öğe si ola rak fark lı laş -
ma sı nın öne mi ne işa ret eder. Ona gö re, ni te kim
“İs la mi yet bir ta raf tan inanç, iba det, din sel tu tum
ve dav ra nış lar ola rak ya yı lır ken, di ğer ta raf tan da
top lum la rı ve kül tür le ri et ki le miş, on la rın te mel
pren sip ve ka bul le ri ni dö nüş tü re rek on la ra nü fuz
et miş tir.”46 Ger çek te İslam ’ın baş lan gıç dö ne mi
onun hem bir inanç ve iba det sis te mi, hem de ye ni
olu şan bir me de ni ye tin te mel un su ru ola rak ya yıl -
dı ğı nı gös te ren so mut ör nek lik ler içe rir. İsla mi yet -
’in bu an lam da da ha kla sik dö ne mi olan Eme vi ler
ve Ab ba si ler za ma nın da nis pe ten ken di ne öz gü bir
me de ni yet in şa sı nı ba şar dı ğı söy le ne bi lir. Do la yı -
sıy la İslam ’ın sa de ce inanç, tu tum ve dav ra nış lar da
te za hür eden bir din de ğil, ay nı za man da sos yal ha-
ya tın fark lı bo yut ve veç he le rin de ku rum sal la şa rak
be lir gin le şen kül tü rel bir sis tem ol du ğu gö rü lür.

43 BRAUDEL 1996, 65-69.
44 GÖRGÜN 2003-28, 299.

45 GÖRGÜN 2003-28, 301.
46 EİSENSTADT 2003, 113-115.
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Bu nun la bir lik te di nin bu iki fark lı bo yut ta ki et ki -
le ri nin her top lum da ay nı şekil de te za hür et ti ği ni
söy le mek zor dur. Ni te kim da ha son ra ki dö nem ler -
de ör ne ğin Gü ney do ğu As ya’ da İslam, her ne ka -
dar yö ne ti ci ler ta ra fın dan resmî bir din ola rak
ka bul edil se de, esas iti ba riy le bir inanç ve kült sis-
te mi ola rak ya yıl ma eği li mi gös ter miş, ge nel ola rak
ye rel inanç ve ge le nek ler le sen kre tik bir tarz da ge-
liş miş tir. Esa sen bu ra da söz ko nu su kül tür çev re si -
nin te mel pren sip le rin de ide o lo jik dö nü şü mü
sağ la ya cak ge rek li şart lar ve sü re cin ye ter siz li ği, bir
dö nü şüm den zi ya de doğ ru dan es ki inanç ve ri tü el -
le rin meş ru laş tı rıl ma sı na yol aç mış tı. Bu ba kım dan
ora da çe şit li İsla mi or ga ni zas yon lar ya da grup lar,
ge nel lik le dinî ala nı inanç ve kült ala nı ola rak ad-
lan dı rı la bi le cek bir bo yut la sı nır lı tut ma ya de vam
et ti ler.47

Ger çek ten de İslam, Af ri ka’ nın bir çok böl ge -
sin de ve Ma lay Ta kı ma da la rın da ya yı lır ken ken di
il ke le ri açı sın dan iyi ka bul et ti ği ve var lı ğı nı sür-
dür me sin de sa kın ca gör me di ği hiç bir şeye do kun -
ma mış, bir ba kı ma ora da ya şa yan kül tü rün ye ri ni
al ma mış tır. Bir baş ka de yiş le İslam ’ın bu ra da iti dal,
ılım lı lık ve öl çü lü lük ah la kı nı ön pla na çı ka ran bir
öğ re ti dü ze yin de yay gın laş tı ğı an la şıl mak ta dır.
Özel lik le Af ri ka’ da İslam, saf la rı na ka tı lan yer li ka-
bi le le ri güç lü bir kar deş lik ba ğıy la bir bi ri ne bağ la -
yıp, kö le tüc car la rı na kar şı bir güç bir li ği
ya ra tı yor du. İslam, Af ri ka’ da ka bi le le rin kö tü güç-
le re ve fe tiş le re ta pın ma yı bir an da bı ra kıp da ha üst
dü zey bir din sel ina nış sis te mi ne geç me le ri ni sağ lı -
yor du. Şüp he siz bu ge çiş sa de ce inanç dü ze yin de
bir ev ri mi ifa de et mi yor, ay nı za man da on la rı da ha
ge niş bir coğ raf ya nın müş te rek uf kun da bir leş ti ren
bir dün ya ya da me de ni yet çiz gi si ne ka tı yor du.48

Hodg son “İs lam me de ni ye ti, vü cut bul muş ol du ğu
şek liy le; İsla mi inan cın açık se çik bir ifa de si ol mak-
tan uzak tı r”49 der ken de bir an lam da bu du ru mu
vur gu la ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun la bir lik te
Hodg son, İslam ’ın her git ti ği yer de, ye rel et nik
grup lar ta ra fın dan sür dü rü len kül tü rel ter kip le rin
içi ne nü fuz et ti ği ni ve bu nu bir ma hallî kül tü rü
oluş tu ran bir bi ri ne ba ğım lı ge le nek ler ter ki bi için-

de ki bir ge le nek ola rak yap tı ğı nı be lir tir. Bir me-
de ni ye ti in ce ler ken, kül tü rün en ayırt edi ci te za -
hür le riy le il gi le nen Hodg son, bu bağ lam da bü yük
me de ni yet le ri ta ri hin bü yük bö lü mün de or ta ya
koy duk la rı sa nat sal, fel sefî, ilmî ha yat, dinî ve si-
yasî ku rum lar ile en te lek tü el le rin fikrî et kin lik le -
rin de ele alı na ca ğı nı dü şü nür ve me de ni yet le ri
kül tü rün bu tür den te za hür le ri ne gö re ayı rır. Bu na
gö re bir me de ni ye ti di ğe rin den ayı ran en önem li
şey, bir halk tan di ğe ri ne dev re di le bi len kül tü rel
dü şün ce ve uy gu la ma lar de ğil, bi çim len di ri ci ide al-
ler (de ğer ler, norm lar) ol mak ta dır. An cak bir me-
de ni ye te işa ret eden ta rih sel ge liş me ler de din
anah tar rol oy nar ve bu yüz den bi çim len di ri ci ide-
al le rin kay na ğın da da ta rih sel, kül tü rel pek çok fak-
tör le rin ya nı sı ra din’ de ağır lık lı ola rak yer alır. Bir
inanç sis te mi ola rak İsla mi yet, ce ma at çi kül tü rel
ya pı lar da bü tün ya şa mın ilahî esas lar doğ rul tu sun -
da dö nü şü me uğ ra ma sı ve ya be lir len me si an la mın -
da bir ta kım ta lep ler içe re cek şekil de
an la şı la bil mek te ve ka bul gö re bil mek te dir. İslam
ke li me si nin kö kün de yer alan aş kın ide al ler bu an-
lam da he men he men bü tün Müs lü man top lum la -
rın yük sek kül tü rün de ki te mel te za hür le ri
et ki le mek te dir. Ara la rın da ki bü yük fi zik sel me sa -
fe ye kar şın Müs lü man top lum la rın bu çer çe ve de
or tak bir ge le ne ğin ben zeş tir di ği ki mi ba zı ide al -
ler de ya kın laş tık la rı gö rü lür.50 An cak İslam ’ın bir
me de ni yet da i re si nin gö rü nen baş lık la rı nı ve ya ka -
lın sı nır la rı nı be lir le me si, onun ken di için de da i ma
uyum lu ve ahenk li bir ya pı teş kil et me si an la mı na
gel me mek te, ak si ne bu ba şa rı ve ih ti şa mı nın ya nın -
da iç sel fark lı laş ma ve ki mi ba şa rı sız lık özel lik le -
riy le de ken di ne öz gü lü ğü nü or ta ya koy muş
ol mak ta dır. Bir baş ka de yiş le ge rek ken din den ön -
ce ve ken di dı şın da ki kül tür ler le gir miş ol du ğu et-
ki le şim, ge rek se müs lü man olan top lum la rın ken di
ta rih sel kök le rin den ge tir miş ol duk la rı kül tü rel mi-
ra sın sen te zin de İslam me de ni ye ti, bu an lam da ör-
ne ğin Arap, Türk, İran, Uzak Do ğu ve hat ta Av ru pa
gi bi bel li odak lar da fark lı la şan de sen ler le kar şı kar-
şı ya dır. Esa sen Hodg son ’un bu an lam da ‘bir din
ola rak İslam’ ile ‘bir me de ni yet ola rak İslam’ ara-
sın da sos yo lo jik bir ay rı mın ge rek li li ği ni öne çı kar-

47 EİSENSTADT 2003, 126-127.
48 İZZETİ 1984, 333-334.
49 HODGSON 1993-I, 1.

50 HODGSON 1993-I, 25-29.
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ma sı ye rin de dir. Sos yo lo jik bağ lam da bir me de ni -
yet ola rak İslam, bü tün bu fark lı laş ma la rı ka o tik bir
sav rul ma ola rak de ğil, üst kim lik ve me de ni yet ça-
tı sı al tın da ken di ne öz gü zen gin bir çe şit li lik ola-
rak ta nım la ma ya imkân ver mek te dir. Öte yan dan
İslam ’ın bu fark lı lık lar la ge li şen ta rih sel pra ti ği ve -
ya me de ni ye ti, ar tık bir inanç sis te mi bo yu tun da
da ana göv de yi oluş tu ran inanç, fikrî, mez hebî
akım la rın dı şın da ye ni te o lo jik yo rum la rın çe şit -
len me si ne yük sek an la yış ge le ne ği ni ha tır la ma ve
ha zır tut ma zo run lu lu ğu nu his se de cek tir. 

İslam me de ni ye ti, ül ke ler ve ya kül tür ler gi bi
coğ rafî böl ge ler ka te go ri si nin ya nı sı ra, in san iliş ki-
le ri, bi lim, fel se fe, si ya set, hu kuk, ik ti sat ve sa nat
gi bi ku rum sal bo yut lar da da ka rak te ris tik öğe ler le
tas vir edi le bi lir. Böl ge sel, kül tü rel ve ya ku rum sal
olan bu ay rım lar bir yap bo zu ta mam la yan par ça lar
gi bi ken di üst sis tem le ri ni ta mam la dık la rı öl çü de
or tak an la mın bir par ça sı ola rak gö rü le bi lir ler. An -
cak za man içe ri sin de me de ni ye tin sü rük le yi ci böl-
ge le ri ve ya kül tür le ri el de ğiş ti re bil di ği gi bi, ba zen
anah tar ya da mih ver ku rum la rı da de ği şe bil mek -
te dir. Bu bağ lam da ta rih sel ve sos yo lo jik mec ra ba -
zen ki mi me de ni yet gös ter ge le ri ni, yö ne lim le ri ni
ya da sem bol le ri ni faz la sıy la öne çı ka rır ken, ki mi -
le ri ni de ge ri pla na ite bil mek te dir. Söz ko nu su du -
rum kıs men, bü tün ku rum ve ya pı la rıy la uyum lu
ve iş lev sel bir bün ye nin or gan la rı ara sın da or ta ya
çı kan den ge siz lik ten do la yı sar sın tı ya uğ ra ma sı na
ben ze mek te dir. El bet te bir me de ni yet da i re si nin
ik li min de ya da ha ri ta sın da yer alan her top lu luk,
ön ce lik le ken di kül tü rel ik li mi ve dün ya sı na ait
zih ni yet, inanç, ta vır alış lar la ay rım la şan sem bol -
le ri önem ser. Fa kat her kül tür ba riz bir şekil de ge -
rek coğ rafî ge rek se ta rihî iliş ki le ri için de bir
me de ni yet sis te mi nin yö rün ge sin de ay nı za man da
bir alt sis tem gi bi et ki le şi me açık tır. Sis tem te o ri si -
nin kav ram la rıy la ifa de ede cek olur sak, sis tem le
çev re si ara sın da gi riş ve çı kış lar, sis te mi ta mam la -
yan iş lev sel bağ lan tı lar ol ma sı ne de niy le me de ni -
yet hal ka la rı ile bu hal ka la rın iliş ki le ri dış
sis tem den da ha yo ğun ola cak tır. Bir baş ka de yiş le,
her kül tür ve ya şam çev re si ait ol du ğu me de ni yet
ku şa ğın dan ay rım la şan ve fark lı la şan öz gül ni te lik -
ler ta şı sa da, üst kim li ği ta nım la yan ba ğın tı la rın da
ge nel le şen ve pay la şı lan ref leks le re sa hip tir. 

İslam ’ın bir din ola rak te o rik ar ka pla nı nı yo -
ğun bir şekil de iş le di ği ‘üm met’ an la yı şı, Müs lü -
man la rın ta ri hin de sos yal, si yasî, hu ku ki so nuç la rı
ve iş lev le riy le ayırt edi ci bir me de ni yet ko du ol-
muş tur. Her ne ka dar ta rih sel sü reç te onun din sel
muh te va sın da za man za man si ya si le şen an lam kay-
ma la rı ve ma ni pü las yon lar or ta ya çık sa da, üm met
dü şün ce si Müs lü man top lu luk la rı ba zı müş te rek
ide al le re bağ lı kıl ma ba kı mın dan özel fonk si yon la -
ra sa hip ol muş gö rün mek te dir. Bir me de ni yet ta sa -
rı mı ola rak İslam’ da kuş ku suz bağ la yı cı en üst
ai di ye ti ‘ay nı üm me te dâhil ol ma’ inanç ve an la yı -
şı sağ la mak ta dır. Bu nun la bir lik te üm met an la yı -
şın da ide a li ze edi len müş te rek da ya nış ma cı ru hun,
özel lik le ta rih sel sü reç te bir ye nil gi ye, is ti la ya uğ-
ra ma, yı kı cı mey dan oku ma ve kriz an la rın da
uyan dı ğı, ya da bir kur tu luş re fe ran sı ola rak öne
çık tı ğı bi li nen bir hu sus tur. Ni ha yet üm met kav ra -
mı et ra fın da dü şün sel ve ey lem sel yo ğun laş ma,
İslam dün ya sı nın de rin bir ge ri le me ve sar sın tı dö-
nem le rin de özel lik le de mo dern mey dan oku ma
kar şı sın da çı kış ara yan Müs lü man en te lek tü el le rin
dün ya sın da ge liş miş tir. An cak bir an lam da yük sek
ça tış ma or tam la rı nın üret ti ği bir tür tep ki sel lik te
or ta ya çı kan yo rum lar, ya ni me de ni ye tin öte ki bi-
le şen le ri ni ve ya bü tü nü nü göz ar dı ede rek yal nız -
ca bir öğe si ni, me se la si ya si bo yu tu nu öne çı kar ma,
be ra be rin de ken di on to lo jik te mel le ri ni de sar san
bir sü re ce yol aça bil mek te dir. Bu ra da re el olan du-
ru mu vur gu la mak ge re kir se, ta rih sel sü reç te me de -
ni yet ola rak İslam her ne ka dar ka ba or yan ta liz min
‘ga ni met çi, fe tih çi, sa vaş di ni’ gi bi ta nım la ma la rı -
nın nes ne si ol ma ka de ri ni ya şa mış sa da, ta ri hin hiç-
bir dö ne min de gü nü müz de ki ka dar ka ran lık,
ay rım cı, şid det ve te rö rizm kav ram la rı eş li ğin de al-
gı lan ma mış tı. Kuş ku suz bu al gı la ma yı bes le yen yal-
nız ca İslam dün ya sın da or ta ya çı kan olum suz
yan sı ma lar de ğil, ay nı za man da ve bel ki de da ha
faz la sıy la hak sız, ada let siz, sal dır gan ve sö mür ge ci
po li ti ka la rıy la, çar pı tıl mış imaj la rı ve ön yar gı la rı
kes kin leş ti ren kit le ile ti şim araç la rıy la Ba tı lı güç-
le rin pa yı nı da göz önün de tut mak ge re kir. Bu nun -
la bir lik te “me de ni yet ola rak İsla m” ın önü ne ge çen
din sel fun de man ta lizm ve ra di ka lizm le rin ge ri pla -
na itt ti ği ve za yıf lat tı ğı gö rü nen es te tik, mi marî, bi -
lim, fel se fe, sa nat ve ah lak gi bi bo yut la rın da ki
mi ra sı nı ya da ya ra tı cı po tan si ye li ni keş fet me ye
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olan ih ti ya cı or ta da dır. Bu an lam da İslam kül tü rü -
ne çev re inanç ve kül tür ler den gel di ği ne inan dı ğı
un sur la rı te miz le me şek lin de be lir gin le şen Se lefî
eği lim ler, İslam me de ni ye ti nin çok bo yut lu ve kat-
man lı ya pı sı nı sı nır la yan ve yok sul laş tı ran yu mu -
şak kar nı nı oluş tur mak ta dır. Ya nı sı ra me de ni ye ti
de yal nız ca ulu süs tü bir din sel dün ya ya da üm met
dü şün ce sin de yo rum la mak, me de ni yet kur muş
olan top lum la rı göz önü ne al dı ğı mız da ta rih sel ba-
kım dan da doğ ru de ğil dir. Tek rar ir de le mek ge re -
kir se, din yal nız ca sa nat sal mo tif le re, mi marî ve
edebî eser le re de ğil te o lo jik tar tış ma la ra, dinî li te -
ra tü re, top lum sal, si ya sal bi çim le re, gün de lik ha ya -
ta ve dün ya gö rüş le ri ne nü fuz ede rek şekil le nen bir
me de ni ye tin ‘et hos’unu oluş tu rur.51 Bu et hos de ği -
şim sü reç le rin de di nin bel li bo yut lar da araç sal la şan
bir ide o lo jik ar gü ma na dö nüş tü ğün de de ğil, da ha
zi ya de kül tü rel form ve an lam la ra iç sel leş ti ğin de
ya ra tı cı an lam po tan si ye li ni ha re ke te ge çi re bi lir. 

Sos yo lo jik yo rum la ma da din ve me de ni yet iliş-
ki si, yal nız ca inanç lar ve te o lo jik ar ka plan la sı nır -
lı kal ma yan, sos yal ve ta rih sel bi le şen le ri de işin
için de gö ren bir açı lı ma muh taç tır. Ni te kim ta rih -
sel ar ka pla na bak tı ğı mız da, İslam me de ni ye ti nin
özel lik le Mo ğol sal dı rı la rı nın önün de bel li öl çü de
tah ri bat ya şa sa da bu akın la rın önün de ayak ta ka-
la bil me ve hat ta onu dö nüş tü re bil me ka pa si te siy le
in sanî de ğer le re yap tı ğı kat kı göz ka maş tı rı cı dır.
Öy le ki dün ya nın ilk ra sat ha ne ve as tro lo ji ku ru -
mu nun Me ra ga’ da Mo ğol ve zi ri Ha ce Nas rud din
Tu si ta ra fın dan ku rul ma sı, bu dö nüş tü rü cü gü cün
et ki si ni gös ter mek te dir.52 Öte yan dan bir me de ni -
yet ola rak İsla mi leş miş kül tür yal nız ca Müs lü man
top lum lar için de ğil ay nı za man da Or ta çağ Ba tı
dün ya sı nın da ya şa dı ğı kül tü rel dö nü şüm ler de bi-
çim len di ri ci et ki ye sa hip ol muş tur. As ya ve Af ri -
ka’ da ye rel özel lik ler le kıs men bü tün le şe rek ve
ora da stra te jik fonk si yon lar ic ra ede rek ya yı lan
İslam me de ni ye ti, Av ru pa’ ya ise da ha çok en te lek -
tü el plan da özel lik le İspan ya, İtal ya ve Si cil ya yo-
luy la çe şit li et ki ler de bu lun muş tur. Ya rat tı ğı şehir

kül tü rü için de Kur tu ba, sa de ce bi lim ve tek no lo ji
ala nın da de ğil ya şa ma bi çim ve kül tü rüy le de Av-
ru pa’ nın il gi ve hay ran lık la iz le di ği bir me de ni yet
gös ter ge si ol muş tur. Fel se fi dü şün ce nin o dö nem -
de ki bü yük üs ta dı İbn Rüşd ’ün Av ru pa’ nın bü tün
öğ re tim mer kez le ri ni de rin den et ki le me si ne ba kı -
lır sa, İslam Me de ni ye ti’ nin Rö ne sans üze rin de ki
uyan dır dı ğı et ki nin ro lü kü çüm se ne mez.53

Me de ni yet ler ara sı et ki le şim, ik ti bas, dö nü şüm
ve ça tış ma lar ge nel lik le bir me de ni yet için de ki alt
ay rım la rı ya da fark lı laş ma la rı göz den ka çı ran di -
key, bü tün sel bir kar şı laş tır ma re to ri ği ola rak kav-
ram sal laş tı rıl mak ta dır. Bir baş ka de yiş le me de ni yet
kav ra mı za ten özün de ‘bü tün leş ti ri ci bir be tim le -
me’ ima sı ta şır. Bü tün sel leş tir me ya da mer kezî bir
ti pe in dir ge me, içe ri len sos yo kül tü rel ger çek lik le -
ri ve fe no men le ri tek bir mer ke zin çev re sin de sı-
nır la ma ya yol aça bi lir. Bu çer çe ve de ‘İs lam
Me de ni ye ti’ ifa de si nin ken di me de ni yet hal ka la -
rın da yer alan fark lı kül tü rel bi rim le ri ne ka dar içe-
rip içer me di ği so ru su önem arz et mek te dir. Or tak
me de ni yet öğe le ri ni te mel de di nin be lir le di ği ne
iliş kin ge nel ka bul ve an la yı şa bi na en ‘İs lam Me de -
ni ye ti’ ifa de si faz la so run çı kar ma ya cak bir şekil de
kul la nıl mak ta dır. An cak bu me de ni yet dün ya sın -
da din or tak lı ğı ne de niy le yer alan her bir kül tü rel
bi ri min müş te rek üst ya pı sal bir lik te li ği nin dı şın da
ken di ne öz gü kül tü rel, sos yal, tin sel ve mad di fark-
lı laş ma la rı nı göz ar dı et mek ya da yok say mak
müm kün de ğil dir. Bu fark lı lık lar ül ke ler, böl ge ler
ve hat ta coğ rafî ko num la ra gö re iç bö lüm ler te me -
lin de de gö rü le bil mek te dir. Bu nun la bir lik te ge nel
ya da kav ram sal dü zey de ken di sin den söz edi len
İslam me de ni ye ti, te mel de Hodg son ’un da işa ret et-
ti ği gi bi ‘ye rel ve ge le nek sel özel lik le ri ni İsla mi bir
ka lıp için de sür dü ren İsla mi leş miş kül tür le rin müş-
te rek bir te za hü rü’ ola rak an la şı la bi lir. Ger çi ona
gö re mo dern leş me sü re cin de ar tan ‘tek ni ka lizm ve
mil li yet çi lik’ le bir lik te ‘İs la mi leş miş top lum ’un
özel lik le ri or ta dan kay bol sa da yi ne de ‘İs la mi leş -
miş mi ras ’ın iz le ri de vam et mek te dir.54

Öte yan dan ken di için de di key bü tün sel li ği sı-
nır lı bir kül tü rel bi ri kim ve zihnî üst ya pı ola rak51 Ethos, bir kültürün, bir topluluğun kendine özgü niteliği ya da tini an-

lamına gelir. Başka bir ifadeyle o, bir kültürün ya da bir topluluğun hayat
anlatısının başladığı yerde tarihsel olarak oluşturulmuş belli pratikler ve ge-
lenekler içersindeki ruhu ya da varoluşu ifade eder. Bkz. Felsefe Ansiklope-
disi, 5. Cilt, “Ethos” maddesi, 767.
52 İZZETİ 1984, 331. 

53 İZZETİ 1984, 341-342.
54 Bkz. HODGSON 1993-I , Yayıncının Takdimi xiii.  
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ger çek leş ti ren İslam me de ni ye ti, fark lı böl ge, kül-
tür ve sos yal dün ya lar ay rı mın da bir bi rin den ba-
ğım sız kül tür ler ve ta rih ler ço ğul lu ğu nu haz me -
de bil me tec rü be si ne bağ lı ola rak per for mans gös-
te re bi le cek tir. Sos yo lo ji de ta rih sel ve top lum sal bü-
tün lük ler le il gi li ana liz ler ye ri ne sos yal bi rim ler
için de ki ki şi le ra ra sı et ki le şim ler ve grup ey lem le ri -
ne yö ne lik gi de rek ar tan il gi, me de ni yet gi bi di key
bir bü tün leş tir me kav ra mı nın da ti po lo jik kul la nış -
lı lı ğı nı zor la mak ta dır. Bu gün için Müs lü man top-
lum la rı kül tü rel, ta rih sel tec rü be ler, eko no mik
ya pı lan ma lar, üre tim ve tü ke tim bi çim le ri, coğ rafî,
as kerî, si yasî tarz la rı, böl ge sel yö ne lim ler ve it ti fak -
la rı ba kı mın dan ay rış tı ran un sur la rın, bir leş ti ren or -
tak me de ni yet fak tör le ri ne gö re re el üs tün lü ğü göz
önün de tu tul ma lı dır. Hint me de ni ye ti için de ve
onun la te mas ha lin de ki Uzak Do ğu’ nun en ka la ba -
lık Müs lü man top lum la rı; pet rol ve ulus lar ara sı ser-
ma ye nin ta ma men fark lı eko no mik bir ya pı lan ma
ve iliş ki ler dün ya sı na in ti bak et miş olan Arap, Fars
dün ya sı; za yıf, kı rıl gan, ba ğım lı eko no mik ya pı la rı
için de kıs men de yok sul luk ve ge ri kal mış lık zin ci -
rin den kur tul ma ya ça lı şan ama bir yüz le riy le Av-
ru pa’ ya ba kan Ku zey Af ri ka ve Or ta Af ri ka
Müs lü man top lum la rı; Or ta As ya’ nın ken di coğ ra fi,
stra te jik ku şa ğın da ba ğım sız lık ve kim lik de vi nim -
le ri için de yol al ma ya ça lı şan Türkî top lu luk la rın ve
el bet te yö nü nü ve ge le ce ği ni ne re dey se iki yüz yıl -
dan bu ya na Ba tı’ da kur ma ya ça lı şan Tür ki ye ör ne -
ği, İslam me de ni ye ti kav ram sal laş tır ma sı nın sos yo-
lo jik an lam da bir bi rin den ay rı ele alın ma sı nı ge rek-
ti ren özel gü zer gah ve ay rım la rı nı tem sil eder. İslam
me de ni ye ti kav ra mın da ki bi çim len di ri ci ide al le rin
ya kın laş tır ma nos yo nu na rağ men, iç sel ola rak Müs-
lü man top lum lar ta ri hin ve re el po li ti ğin fark lı laş tı -
rı cı çe kim mer kez le ri nin ya rat tı ğı ko puk luk ve
mo der ni te nin eko no mik ve tek no lo jik üs tün lü ğü -
nün ya rat tı ğı bir bit kin lik le de kar şı kar şı ya dır.

BİR ME DE Nİ LEŞ ME DİZ GE Sİ OLA RAK DİN
Me de ni yet un su ru ola rak din, sos yo lo jik an lam da
özel lik le gö çe be top lu luk la rın yer le şik şehir ha ya -
tı na ge çiş le ri ve bu ha ya tın sos yal ya şa ma bi çi mi ni
sağ la ma ve sür dür me mo tif le ri sun ma sın da ken di -
ni gös te rir. Bir şehir di ni ola rak te za hür eden İs-
lam ’ın me de ni yet in şa sı nı, özel lik le men sup la rı nın

ya şa dı ğı sos yal ya pı nın ik ti sadî, ah lakî, si yasî, ai l-
evî, hu kukî sü reç le ri ile gün de lik ha ya tı dü zen le -
yen dav ra nış ve iliş ki bi çim le ri ni bir ‘kök
pa ra dig ma’55 ola rak be lir le me sin de gö rü rüz. Müs-
lü man lı ğın ko lay an la şı lır bir inanç sis te mi için de
in san lar için sun du ğu üm met an la yı şın da te bel lür
eden ai di yet duy gu su, ki şi yi kap sam lı bir sos yal
dün ya nın men su bu ha li ne ge ti rir. Üm me tin eşit
hak ve so rum lu lu ğa sa hip bir üye si ol ma du ru mu,
ki şi le ri di na mik bir sos yal ya pı nın ak tif bir un su ru
ha li ne ge ti rir ken,56 bu ya pı nın ken di ne öz gü in san
ve top lum ti pi nin ay rın tı la ra nü fuz ede cek et ki si de
on la rı sar mış ol mak ta dır. Me de ni yet, ya ni in sa nın
bel li bir sos yal ko nu ma te ka bül eden duy gu ve dav-
ra nış de ne tim le ri ile sos yal mü na se bet ko dek si bu
sü reç te bi rey ce özüm sen miş ol mak ta dır. İnanç la -
rın sis tem leş me si, zi hin sel bir dö nü şü mü sağ lar ken,
iba det ler ve ri tü el ler dü ze ni bi re yi bü yük öl çü de
be lir len miş bir sos yal iliş ki ve dav ra nış lar sis te mi -
ne kat mak ta dır. Dinî tö ren ler ki şi le ri ait ol duk la rı
top lu lu ğa yük sek bir sa da kat ve so rum lu luk la bağ-
lar ken, dinî mekânlar, grup duy gu su ve bi lin ci ni
sem bo lik et kin lik ler le bes le miş ol mak ta dır. Kuş ku -
suz bü tün bun lar din sel mekânın dı şın da çe şit li sos-
yal leş me sü reç le rin de ger çek le şen örf, adet ve
gör gü ku ral la rı ara cı lı ğıy la, ye me-iç me den, gi yim
ku şam tar zı na, ko nuş ma ve se lam laş ma dan zi ya ret
ada bı na ka dar dü şün ce, dav ra nış ve ey lem kod la rı -
nı nak şe der.57 Türk halk kül tür ve inanç la rı nın söz -
lü ve ya zı lı kay nak la rı, di nin özel lik le sos yal
dav ra nış lar sis te min de ve kül tü rel ha yat ta ne ka dar
be lir le yi ci ol du ğu nu bi ze gös ter mek te dir.

Türk top lu mun da ada bı mu a şe ret ko nu su nun
te mel kay nak la rı na ba kıl dı ğın da, özel lik le fı kıh li-
te ra tü rün de ‘ih ti yaç la rın kar şı lan ma sın dan, ka dın-
er kek iliş ki le ri ne, ai le içi ya şam dan, kom şu lar,
gay ri müs lim ler ve öğ ret men-öğ ren ci iliş ki le ri ne’
ka dar uza nan bir ya şam kı la vu zu nun var lı ğı dik kat
çe ke cek tir. An cak bu dav ra nış sis te mi di nin fark lı
kül tü rel ik lim ler de bul du ğu sen te tik kar şı lık lar la
zen gin le şen bir sü re ci ge rek ti rir ki, bu du rum kı sa
za man da ger çek leş mez. Öte yan dan ada bı mu a şe -

55 “Kök paradigma” kavramı için bkz. MARDİN 1992, 12.
56 HODGSON1993-1, 4.
57 HODGSON1993-1, 5.
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ret te bi çim sel lik ve yü zey sel li ğe ya pı lan aşı rı vur -
gu, kıs men bu dav ra nış lar sis te mi nin ar ka sın da ki
dün ya gö rü şü nün, er dem ve ahlâk sis te mi nin de-
runîli ği ni göl ge de bı rak ma ris ki içe rir. Ni te kim
özel lik le hal kın din dar lık an la yı şın da iba det ler ve
on la rın öğ re til me sin de ve ya kı sa ca halk din dar lı -
ğın da öne çı kan sem bo lik tö ren sel ki mi uy gu la ma -
lar, bü yük öl çü de di nin ahlâkî bo yu tu nun pra tik ve
form la rın ge ri sin de kal dı ğı nı gös te rir. Bu an lam da
ya pı lan lar, ya şa nan lar ve pra tik ler, ya şa ma tar zı nı
be lir le yen ge nel il ke le rin den ve özün den ko pup
uzak laş tı ğı za man şekil ci bir for ma lizm düş kün lü -
ğü ken di ni gös ter mek te dir.

Türk top lu mun da ayet ve ha dis ler ışı ğın da ya-
zı lan dinî ki tap lar, ta ri kat ve ce ma at le rin grup sal
for mas yo nuy la ör tü şen ya yın lar, bir ba kı ma her
top lu lu ğu ken di sos yo lo jik mo tif le ri için de bir ada-
bı mu a şe re te gö re ye tiş tir mek te, bu du rum din sel
al gı la ma ve ya şa ma ko dek sin de te za hür eden ka-
rak te ris tik fark lı lık la rın da bir baş ka ne de ni ni oluş-
tur mak ta dır. Geç miş te ol du ğu dü şü nü len ya da
ta nım la nan dinî ha ya tın ge le nek sel ni te lik le ri, bu -
gün için en ge le nek çi çev re ler de bi le mü te ca nis de-
ğil dir. Dinî tec rü be nin te za hür le rin de ve dinî ha yat
gös ter ge le rin de göz le nen ka rı şık lık, mo dern top lu -
mun ço ğul cu luk ka rak te rin den zi ya de, ge liş me sü-
re ci mi zin top lum sal ya pı mız da ya rat tı ğı ta ba ka-
laş ma fark la rı nın, sos yal ça tış ma ve dü zen siz lik le -
rin, ada let siz lik ve eşit siz lik le rin kış kırt tı ğı sos yal
tep ki le re du yar lı bir din dar lık kar ma şa sı gi bi gö-
rün mek te dir. Ada bı mu a şe ret te ki in san duy gu, dav-
ra nış ve iliş ki le ri ne bi çim ve ren de ğer ler ve ah lak
sis te mi nin ye ri ne, kı lık-kı ya fet, gö rün tü ve sem bo -
lik öğe le re aşı rı düş kün lük, tö ren sel din dar lı ğın, şe-
kil ci for ma liz min bas kın gel me sin de, ya şa nan
sos yo e ko no mik ve kül tü rel de ğiş me le rin ro lü ara-
na cak sa, bu ra sı göz ar dı edi le mez.

SO NUÇ
Me de ni yet kav ra mı dü şün ce ta ri hin de bir bi rin den
çok fark lı ol gu, eği lim ve an la yış la rı açık la ma da ti-
po lo jik; di sip li ne et me, ya şam tar zı nı be lir le me ve
ay rım la rı gös ter me an la mın da ise ide o lo jik iş lev ler
üst len miş özel bir ar gü man dır. İde o lo jik düz lem de
me de ni yet ön ce lik le Ba tı ek se nin de, il kel ve bar-
bar la ra gö tü rül me si ge re ken, za man içe ri sin de de

sem bo li ze et ti ği iler le me, ge liş me gi bi de ğer ler le is-
ti la ve sö mü rü yü meş ru laş tı ran bir ge rek çe ol muş -
tur. Bu çer çe ve de ta rih sel sü reç te ev rim le şen
me de ni leş me stra te ji le ri nin so nun cu su ve bü yük
bir me de ni leş me pro je si ola rak mo der ni te, yal nız -
ca in sa nın, do ğa nın ve top lu mun de ne tim al tı na
alın dı ğı bi lim sel ve tek no lo jik bir iler le me yi tem sil
et me mek te, ay nı za man da bu ta rih sel ev ri min dı-
şın da kal mış var sa yı lan top lum la rın da ulaş ma sı ge-
re ken bir he de fi ha li ne gel mek te dir. Al ter na tif
me de ni leş me pro je le ri ise, da ha çok Ba tı me de ni -
ye ti nin ya rat tı ğı kriz ler ve ona dö nük eleş ti rel tu-
tum lar dan güç alan, pra tik te ol ma sa bi le te o ri de ve
ta ri he dö nük gö re li leş ti ri ci söy lem sel olu şum lar
ola rak ye ri ni al mak ta dır. Me de ni yet kav ra mı nın
ide o lo jik bağ lam da fark lı bir kul la nı mı nın ise za -
man za man din sel fun de man ta lizm ve ra di ka lizm
yö ne lim le ri ni meş ru laş tır ma ve bir üm met dü şün -
ce si et ra fın da iş lev sel leş tir me eği lim le rin de gö rü -
le bil di ği de göz ar dı edil me me li dir. 

Ti po lo jik bağ lam da me de ni ye tin özel lik le ta-
rih sel yak la şım lar da ve sos yo lo ji nin ilk dö nem ku-
ram sal açık la ma la rın da ge niş öl çek li üst sis tem le ri
ve bir lik le ri ta nım la mak üze re kul la nıl dı ğı, ama za -
man içe ri sin de kav ra mın sos yal bi lim sel açık la yı -
cı lı ğı na dö nük di sip li ner eleş ti ri ler yü zün den
ih ti yat la yak la şıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Di ğer yan dan
gi de rek ha ya ta, bi lim sel ve gün de lik söy le me
hâkim olan kü re sel leş me, dün ya ka pi ta liz mi, post-
mo dern kü re sel top lum gi bi kav ram lar da me de ni -
yet dü ze yin de ya pı lan ay rım la rı bel li öl çü de dev re
dı şı bı rak mak ta dır. Bu nun la bir lik te sos yal, si ya sal
ve eko no mik ya kın laş ma la rın ya da ça tış ma la rın
ze mi ni ni oluş tu ran ulus la ra ra sı si ya set gi bi ba zı dü-
zey ler de me de ni yet kav ra mın za man za man stra-
te jik bir araç ola rak mü ra ca at edil di ği gö rül-
mek te dir. Bu du rum her ne ka dar üst dü zey bir ko-
lek ti vist kav ram sal laş tır ma ola rak spe kü la tif amaç-
la ra hiz met et se de, bir açık la ma bi çi mi ola rak
me de ni ye ti sos yo lo ji nin il gi ala nı na sok mak ta dır. 

Öte yan dan dün ya yı bil me, al gı la ma ve ya şa ma
bi çim le ri nin fark lı lık ve çe şit li li ği nin gi de rek ar tan
meş ru i yet ve mâku li ye ti, me de ni yet kav ra mı nı tek
bir bo yut, sü reç ya da dö nü şü mün ko nu su ya pan
yo rum la rın da et ki si ni za yıf lat mış tır. Kuş ku suz
bun da bir pro je ola rak ya rat tı ğı de ğer ler, yük sek re -
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fah ve tek no lo jik dev rim le rin ya nın da, eko lo jik, in-
sanî ve top lum sal risk ve kriz le riy le de kri tik bir sü-
re ce gi ren mo der ni te ve onun po zi ti vist pa ra di-
g ma sın da or ta ya çı kan sar sın tı nın bü yük et ki si bu-
lun mak ta dır. Post mo dern dü şün ce nin ge li şi mi bel -
li öl çü de ta rih sel me de ni yet kav ra mıy la me de -
ni yet ler ara sın da ya pıl mak is te nen hi ye rar şik ay -
rım, öte ki leş tir me ve üs tün lük id di a la rı nın ge çer li -
li ği ni boz muş gö rün mek te dir. Bu bağ lam da bü yü sü
bo zul muş, kut sa lı yi tir miş bir dün ya nın de mir den
ka fes ler le bir gü ven ve it mi nan mekânı kı lın ma sı -
nın ba şa rı sız lı ğı ile ha ya tın par ça lan dı ğı, an lam çer-
çe ve le ri nin kı rıl dı ğı ve re fe rans la rın yok ol du ğu bir
dün ya yı da ha gü ven li ha le ge tir me, ye ni an lam ve
re fe rans bağ la rı kur ma ara yış la rı ola rak ye ni me de-
ni yet ta sa rım ya da kur gu la rı ara sın da ki iliş ki özel
önem ta şı mak ta dır.

Bir ol gu ola rak me de ni yet ten söz et mek, yal-
nız ca bel li de ğer ler, inanç lar ve sim ge ler et ra fın da
çev re len miş sos yal bi rim le ri de ğil, ay nı za man da
öte ki ler le fark lı lık la rı or ta ya ko na rak be lir le nen bir
ta sa rı mı iş le mek tir. Bu an lam da İslam me de ni ye ti
üze ri ne ya pı lan ana liz le rin bü yük ço ğun lu ğu, ya
Ba tı me de ni ye ti nin fark lı lı ğı nı, ya da İslam ’ın Ba tı
me de ni ye ti ne olan üs tün lü ğü nü vur gu la ma bo yu -
tuy la ken di ni sı nır la mak ta dır. Ba tı me de ni ye ti nin
mo der ni te ile ifa de edi len ve kök le ri Re form ve Rö-
ne sans ’a ka dar uza nan bu gün kü tek no lo jik, eko no -
mik, si ya sal ve kül tü rel üs tün lü ğü nün, di ğer
kül tür ler ve özel lik le İslam me de ni ye ti ba kı mın -
dan ne re dey se iki yüz yıl dır sü ren pa ra dig ma tik
sar sın tı la ra yol aç tı ğı bir ger çek tir. An cak me de ni -
yet ler dü ze yin de ya pı lan kar şı laş tır ma lar ön ce ki
dö nem ler de ol du ğu gi bi hi ye rar şik bir tas ni fi amaç-
la yan te mel le ri ni kay bet ti ği için, ge nel an lam da her
bir me de ni yet çev re si nin öz gün lük le ri ka dar kriz -
le de ta nım la nan bo yut la rı na dik kat et mek ge rek -
mek te dir. Bu an lam da sık lık la rast lan dı ğı üze re,
gü nü müz de ba zı Ba tı lı dü şü nür le rin di lin den Ba tı
me de ni ye ti nin kri zi ni ko nuş mak, ge nel an lam da ve
ya şa nan şek liy le ha li ha zır da ki İslam me de ni ye tin -

de sos yal, dü şün sel, din sel ve te o lo jik so run la rın ol-
ma dı ğı ya da ol sa bi le tar tı şı la ma ya ca ğı, kri tik edi-
le me ye ce ği an la mı na gel mez. 

Me de ni ye tin bi çim len di ri ci ide al ler, de ğer ler
ve dav ra nış lar sis te mi ola rak yo rum lan ma sı ile di -
nin te mel bir me de ni leş ti ri ci diz ge ol ma sı ara sın da
ta rih sel ve sos yo lo jik bir ilin ti bu lun mak ta dır. Bu
an lam da din öte ki an lam form la rıy la mu ka ye se de
ön ce lik li ve ay rı ca lık lı bir de ru ni lik bo yu tu na sa -
hip; ai di yet, meş ru i yet ve te la fi me ka niz ma la rıy la
fark lı laş tı rı cı bir me de ni yet un su ru ko nu mun da dır.
Or ta ya çık tı ğı çev re den fark lı böl ge ve kül tür le re
hız la ya yı lan İslam, içer di ği fark lı kül tü rel dün ya -
la ra rağ men ken di ne öz gü bi çim len di ri ci ide al le rin
be lir le di ği ka rak te ris tik bir me de ni leş me çiz gi si ni
tem sil et mek te dir. Bu nun la bir lik te İsla mi leş miş
kül tür ler ve ya ken di çiz gi ve renk le ri ni İsla mi gö-
rün tü ve form lar al tın da da sür dü ren ge le nek le rin
bu me de ni yet po ta sı için de ken di öz gün tarz ve üs-
lup la rıy la sü re gel dik le ri de bir va kı a dır. Bir baş ka
de yiş le bir inanç, iba det ve ri tü el ler sis te mi ola rak
din ile bir kül tür, me de ni yet ya da sos yal for mas -
yon ola rak din ara sın da sos yo lo jik te rim ler le ifa de
edi le bi le cek bir fark lı laş ma bu lun mak ta dır. Üs te lik
bu fark lı laş ma fark lı coğ rafî böl ge le re, millî dev let -
le re ve hat ta da ha kü çük sos yal bi rim le re doğ ru gi-
dil dik çe da ha da çe şit le nen sos yo kül tü rel ay rım la rı
da içe re cek tir. Bu du rum ken di için de dı şa rı dan gö-
rül dü ğün den da ha de rin ay rı lık lar ya şa yan, kar ma -
şık ve hat ta ça tı şa bi len un sur la rıy la fark edil me si
ge re ken bir ol gu ya işa ret eder. Do la yı sıy la fark lı
kül tür le ri bir leş ti ren me de ni yet bağ la rı ya tay top-
lum sal iliş ki ler den çok di key ta rih sel iz ler de or ta ya
çık mak ta dır. Bu nun la bir lik te di nin, ge rek kü re sel -
leş mey le bağ lan tı lı uyum ve ça tış ma söy lem le rin de
bü tün sel bir üst sis tem bağ la mın da, ge rek se bel li
ide al ve de ğer ler le ha ya tı ve var lı ğı an lam lan dı ran,
çe liş ki le ri ve çe ki len le ri te la fi eden bir an lam for -
mu dü ze yin de, de ği şen me de ni yet al gı la ma la rı na
te ka bül eden iş lev le ri ni sür dür me ye de vam ede ce -
ği ni söy le mek ke ha net ola rak gö rül me me li dir.
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