
iKTiSAT AHLAKI VE OI'N .

1. çerçeve

Yeni ve. bir bahsi ele alan ilk
her halde terim ve deyimlere mümkün olan

.getirmek Söz iktisat ahlakindan göre ilk
. .

Önce hemen belirtelim ki, iktisat ahlaki diye genel ah- .
la}{ ve onlardan bir disiplinden söz edecek

olsa olsa içinde sosyal günlük m-
. tiyaç tatminine bakan yüzü ile söyle-
yebiliriz. jsterdar çerçevesi içinde
tarif hepsi için birdir: tflJllJ .

üzerine veya yollu-:- .
söz ve deyim halinde ,

dür 1). veya yollu)) demek burada normatil sözü-
nün oluyor. «Söz ve deyim halinde» demekle ahlak 'siste-
minin bir muhasebesinden ibaret

kendini belli ifade halinde yer yer
anlatmak istiyoruz. Sistem o nesiller üstü

bir bütün olarak '
le ct i n (bu sabifelerde de temelolarak o
sürdürülecek) , iktisat" dünya
-kulluk görevi ve Idraklnde olarak- belli bir

.. topluca
Max Weber de, yine din yuka-

'sonuca dinin dogma ve teori .
• . ' ,, : : ·.t ...... . ..

»Ô : " • • ••• • .• : . . ,• •

1) Cümle ufak Max Sohcler'in tarifine uygundur (Der Formulis-
mus in der und die materiale Wertethik - Gesammelte Werke cilt 2, sah. 321,
Bem 1954) . Özellikle din iktisat ahlaki üzerine G. W ünsch, Wirtschajt-
sethik (Die Religion in Geschichte und Gegenwart - [ur Theologie
und içinde, ikinci 1931).
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bir . -pragmatik. tuda-.Jtil :ve hareketlerine
(A:ntriebe) 2Y. Din '
doktrinleri, Weber'e, göre, iktisat ken-

disi demek ÖYolda olsa 'olsa bilgi edinmemize-yerine gö-
re' önemli- veren

olarak din faktörünü tarafa iktisat
ahlaki içinde beri iki unsurun nisbetler-
de gözden Bir yanda, dün-
ya tehlikesi ve ona kar-
zühd ve riyazet! yanda, velev en çizgi-

de sürdürmenin vaz geçilernez olarak mal mülk edinme ve
o yüzden de -yine vaz geçilemez olarak- dünya ile ilgi ve
ki; ahlaki, din iki unsurun kah birine kah öbü-
rüne vermek suretiyle bulma yolunda harcanan

, "gayretlerin ,bütünü olarak 3).
ileri geri tarthinin bir anlamda ka-
der çizgisini tayin edecektir. .

. ,'.... ,

taraftan, belli bir (veya çevrenin)
ahlak olarak bir mana ölçüleri ile tek
ve g e n i v eya y g n bir çevreyi mu-
hatap gerekir: Hiç bir tek ve
gen bir dünya ile temsüiediüyordenemez.
kün olsa da bir olsa, üzermdekarma hat-
. ta biri öbürüne taban tabana telkinlerin yan yana
gözden kaçmaz. hangilerine öncelik bu- du-
rumda bakarak halledilecek bir sorudur: Dar ve da-

veya gruplar bir yana, hangi kütle ile ve
içten (Intime) temas çizgisini o tarafa kay":

gerekecektir.
Yukardaki önemli sonuçlar

1. önce, tariflerde
madde halinde ve' hükümlerden çok
tel k i n ve .m-o t i f 1er . dikkati ol-

.gerçekten, hukuk ve hükümleri
'i le- ...«kitabi» kaideler demek gibi
«muamelat» üzerine din' ve

da gündelik pratik ve
tercih ölçülerine yönelik telkin ve motifler Söz
Faiz 've zekat" Iktisadi- mali konu ile ilgili gö-

. 2) Max Weber, Die der Weltreligionen (Gesammelte A
zur Religionssoziolgie, cilt 1, 238).

3) O hususta ve toplu olarak G. Wü nsch , a .g.e.
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rünseler de, ve ' tercih ölçülerine yönelmeyip ilinin
kabul etmez yasak ve süre...

ce din ve kurallan yer Üzerlerinde ileri geri
bir yer yoktur; izin de verilmez. vakit Tba-
deti olarak sorusuz sualsiz yerine getirmek gibi

da gözü istenir. Buraya. iktisat
ahlaki ile fazla bir yoktur. Bütün bunlar ancak bir
noktadan öteye, türlü motivasyonlarla iç yö-
nelik bir telkin halirii sonra, ahlaki (etik) 'bir muhteva

2. ahlaki, yandan, tek ve veya
ölçülerini hedef göre,

çevrenin ve bir'
. dikkat etmek gerekir. Sadece .tavanda dogma

kütle ile zannedil-
memelidir. noktalardan biri de
Sir .Harnilton Gibb'in gibi, yeni bir dogma veya
bir düzenleme siyah beyaz halde dökülür dökülmez, geri-
sine llersine bakmadan, hemen bir yasa hükmünde kazan-

neredeyse gözü karar oluyor 4).
bir . ulema ve müçtehidin olup ancak dar pir
üstesinden dogmatik . kütle
üstüne birer «süper-strüktür» olarak heybetli
ile beraber kütle dokunur bir ge-

çok çevreye belli bir mesaj iletirken
ortalama ve her önce kalifiye olmayan kolay an-

ve sade, basit ve rümuzlarla seslenmesi-
ni bilen ve bir o yolda ve yüklü dogmalara

bir etkinlik demektir 5). Sözü iler-

4) Daha bilgi için H. A. R. Gibb, Islam > A Historlcal Survey,
86 kitap Mohemmedanism .

5) ' Yukardaki sözlerle zihniyet önemli bir noktayaparmak
oluyor. Sistemin, hangisi olursa olsun, dar bir' kesim-

den ibaret gövdeyi meydana getiren büyük ses (me-
saj) iletimi söz konusudur. Max Weber'e biri (Brentano , Som-
bart) idi: Weber kapitalist zihniyetin tipik örnek olarak Benjamin Franklin'

küçük bir ileri Muntazam ve disiplinli
. tasarruf. «vakit nakittir» düsturu v.s. Oysa bu ve benzer fikirler .
den çok evvel ünlü yazan Alberti da ortaya . .
Ne var ki. Alberti'nin fikirler halinde olan yeni bir orta

etkilemeyi hedef almaktan çok zirvede hükümdar (prens)
ve devlet yöneticilerinin yön siyaset ve bilim adam-lan çevresinden öteyepek de akisler Franklin'in söyldikleri ise arka
arkaya yeni belli bir için etkili bir
ses tonu oluyordu. Weber'in o noktadaki için Die protestansische

- ,
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de toplumun gündelik ile tasavvuf ve tarikat
ahlaki zaman durumun daha da

görülecektir.

***
din ile üzerinde de bir kaç

daha hangisi hangisini etkilerse etkilesin
bir kader söz etmemek için sebep yoktur.

Bu bizi nereye kadar götürür?
tarafta da gibi,

dünyalan bir getirip aralanndaki ve ortak
çizgileri ibarettir. dünyalar derken, kültür ve
tarih yönde ve karakter çizgilerinin bir ara-
ya gelerek bir kültür kompleksini gruplan-

anlatmak istiyoruz. Söz kapitalizm, sistem-
ler gibi, belli ve birbiri ile uyumlu karakteristiklerin seçilip bir
araya getirilmelerinden vücut bir bütün demektir. Ger-
çekte halinde olduklan unsurlardan zihnen

meydana getirilen (kümelenme dense belki
daha yerinde olurdu) tür
melerle -mesela din- yan yana koyarak arada herhangi bir ..

veya bulunup 6). Ya-
içten bir (innere v )

getirecek boyutlara sebep ve sonuç ka-
olarak gündenlinde yer demektir. Ortak

çizgileri, sebep ve illet birinden öbürüne at 1 f
yollu (kausale Zurechnung) sonuca gitmek Max We-
ber'in metod ve önemli bir yer tutar.
Weber -o noktada daima tercih Bizzat kendi
sözleridir: «Sosua; ve politik maüdi te-
melleri ile kritik kültür dönemlerinin - manevi

o son derece örgüsü kar-
tek olabilir: Önce belli dini inançlar-

la toplumun meslek içten bir
(Wahlverwandtschaft) ne ölçüde ve hangi noktalarda söz konu-

.. sah . 38 - 41. Fikirlerin derece derece her
halde ilgi çekici bir nokta Franklin'in sözü edilen küçük ve özlü bizde

ilginin Ebuzziya Tevfik'in bir takdim ile Re-
[ah» (ve daha ilginç Saraybosna'da 30 santim

.
6) Daha bilgi iç Max Weber, Die «Objektivitaet»

licher und sozlalpolitischer (Gesammeite Aujsaetze Wissenschajtslehre
içinde, sah, 146 ve dev. özellikle sah.'174 de verilen izahat, Tübingen 1951).
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su din unsurunun maddi kül",:
türe etki biçimi ve yönü elden olur.
OTaya az çok belirlendikten ki, modern' kültürü
meydana getiren ne ölçüde dini motiflere ve ne de-
receye kadar etkeniere ölçüp biçmeyi göze
alabiliriz» 7). Yak n i k olsun, f olsun, dikkat
dir ki, tek ve tek «girdi))li bir illiyet (causaiüe) fikrine
yasla çok daha deyimlerdir. bir etkileme,

her yerde gibi burada da söz konusu Ne-'
tekim Max Weber protestan ahlaki ve kapitalist zihniyet üzerin-
de dururken sebep ve sonuç zincirinin b i r

belirtmeye bilhassa önem daha sonraki inmeleme-
lerinde «Dünya dinlerinin iktisat gözden geçirirken SÖ-
zü bu defa ekonomik faktörün ve sosyal din üze-
rindeki etkilerine .

Bütün bunlarla beraber, Max Weber -belki Marx'la ka-
i ,

deri acele ve kur-
Hata, kadar, §uradangeliyor: Ka-

ba ve ters bir tarihi maddecilik tezine Max We-
ber'in {(Protestan ueKapitalist ile sosyal etki-
lemeyi tam tersine çevirerek olup biten her fikir (idee) ta-

,Weber, kesinlikle söyle-
mek ki, okuyucuyu hiç birzaman sivri ve çö-
zümler tercih yapmaya'
büyük dava (Ernst Troeltsch'ün He), ,ve espsyal

,
geride, ideolojik unsuru takmadan

önce, bizzat,kenflüetiniitnJrae'receye kadar'
lerie içten ve derinden 8}

Bunun üstünde ve Weber reçetelere
Netekim tek bir madde-

yine tek bir idealizmi fikrine
gibi, yeri ve geldikçe

belirgin izlerini hatta o gerçek için- ,
de bir maddi-politik ideolojikbir

halini de Netekim
Emevilerin bir politik ayak ile

ellerine geçirdikten sonra dört elle We-
ber'e göre, .tezgahlanan oldu bittiyi halk oyuna ilahi bir takdir
olarak kabul ettirme gayretinden bir sebebe
9). Maddeci tarih yorumunun her halde bir ileri

7) Die protestantisehe Ethik... 83.
8) E. Troeltsch, Aufsaetze zur Religionsgeschichre und Religionssoziologie

(Gesammelte Schriften, cilt 4, sah. 785, Tübingen 1925).
9) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschait, 329. Ayri sahip'

ve oryentalistler de O cümleden olarak, Ignanz
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ve sivri Fakat her ne suretle olursa olsun, faktörlerin zin-
cirleme dizisinde Max Weber'in bir ucu feda söy-
lenemez. Bunu Weber'in kendisi belki herkesten dile getir-

=

«lktlsat 'lktisadi organizasyon basit bir fonk-
siyonu o leri lkendi ve :kervdi -jçind e
rup de söylenemez. Iktisat hiç bir zaman yal-

din ile tayin bilakis ekonomi.k - faktör-
lere ve tarihi olgulara ölçüde olmak üzere kendine has
bir sahiptir ve bu hanyle lnsanm dini veya türlü ma-
nevi etkenlerle dünyaya ve ve

bir varl-k söylenebilir, Ama yine de: Iktisat
ahlakrrun biri ...olkkat edilsin: ancak b i r i - ya-

düzenleyen dini motiflerdir. 'Bu rnotltler de tabiatiyle
coörafl, polltik, sosyal, Içinde ekonomik ve politik
törlerle derinden olabilirler. 'Bütün bu teker
teker göz önüne sonsuza sürmekten
bir olmaz»' 10)

Max Weber iktisat sosyal
rolüne de dikkati çekmeden Hemen her din-

de, ona göre, türünü ve iktisat belirleyen ve bir
yapan tab a kal a r 11).

her önce onlarda görünür; Yahudi..
likte daha çok ortada kurulu

Goldziher, Emevi kan döker ve mal iktisap ederken «bizim
fiilimiz kaza ve kader inat ve israrla geri durrna-

söyler; Vorlesungen über den Islam. 98, Heidelberg 1910.
10) Weber, Die Wirtschajtsethik der zikredilen yerde 238.

Max Weber, yeri ve geldikçe, tarihi gibi tek ve tek
«girdisli spritualist izah da «Protestan ,ve Ka-
pitalist Zihniyet»i noktalayan hiç bir ihtiyaç göstermeyecek ka-
dar «Tek materyalist bir kültür ve tarih yorumu yerine derecede
tek bir spritualist getirip oturtmak niyetinde zannedilmeme-
lidir. de derecede rnümk ün.. fakat ikisi de bir ÇOk ni-
hai ve kesin bir sonuca orada direnecekse, tarih ölçüde ters

olun} 205). incelemede satrlar da dikkatle de-
«... yandan, kapitalist zihniyeti a II c a k Reformasyondan gelen bir ta-
etkilerin veya hatta kapitalizmin bir sistem olarak Refor-

masyonun ürünü gibi budalaca doktriner bir tezi savunmaktan uzak
83). Max Weber bu dip-norta ilave eder: «Bü-

tün bu ne gariptir ki o doktriner hep de benim
vurulmak istenir». Evet, Weber dertlidir ve öyle olmakta da

11) O .hususta ve ilgi çekici için Weber, Die
der geçen yerde, 239.
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bir «parya» din ve ahlak kuru-
gezginci esnaf ve senaatkar diyaneti: ilk za-

manlar cihad erlerinin ve tasavvufla beraber tekke
ve tarikat mensubu küçük burjuva (esnaf

ve inançlar! Bütün bunlarla beraber Max Weber
bir yoruma için bir daha

Herhangi bir, dinin tipik "
ni sürdüren sosyal tabakadan söz etmek dinin bütünü ile o ta-
bakaya o düzenin basit bir fonksiyonu veya mad-
di, ya da fikri. bir ideolojisi
ni söylemek demek 12). Sosyal tabakalarda zamanla de-

ve olabilir. Belli bir inanç türü, ne var ki, bir
kere sonra çevre ve tabakalarda etkisini
sürdürmektc devam eder.

2. «Dünya» ve Djn

tarifi gibi muhieoô. ve üzerinde de
epey

Konuya gerçi ve sonu ile kesin bir
Tek tek unsurlan ne kadar döksek Yine

de kalanlara O yüzden ki Max Weber pe-
ve bir mümkün kadar uzak

ve dinin ile ne biz-
zat demekle
tir 13). bir bütün kendini ta

ölçülere Weber
di. Biz buna dar ve eksik
kalma tehlikesini göze alarak bizim için yol gösterici ölçü ve
unsurlara vurmaktan geri

12) Max: Weber bu arada, konu ile ilgisi Nietzsche'nin eressenti-
ment» de Dinlerin ve özellikle merha-
met ve duygusu, Nietzsche'ye göre. sosyal statünun alt
olanlarm moral ve etik ile" bir «kôle bir

«vazife» ahlaki da ve teri ile kazanmaya iti-
)enlerin üst tabakada hiç bir ödev olmadan lin ve öfke-
lerinin bir ürünü Kin ve öfke birikiminin (ressentiment) bütün bunlarda

ve rolü ne kadar zekice bir Max Weber'e göre, sosyal
ahlaki bütünü ile bu temel üzerine kurma ve oturtmada yine de elden
rakmamak Netekim. türünün gitgide yol açan
dini, ahlaki motiflerle kurmaya yoktur (EJfe·
Wirtschaitsethik: der Weltreligionen, geçen yerde, 241). Max
yandan, toplum ile din üzerinde etkisiz

belirtmekten geri ' geçen inceleme• .sah. ·145;
Wirtschajt und Gesellschait sah, 280 ve dev.).

13) Die Wirtschaftsethik der a.g.y, 238.



Bu fazla gitmeden bizzat dokusu
içinde (tarifinde) arayabiliriz. .bir
yaç tatmini yolunda insanla iri;;;ide, .çevre ve zaman

yönlü En madde (obje) ile vaz
geçnemez olan o ile beraber çevreye
(ister veya bölümü, ister rekabet v.s. biçiminde toplum

ve nihayet bugüne ve
t ürme dar veya zaman
tisadi faaliyet bu haliyle a) tatmin b) çevreye,
c} veya uzak iten fiil ve olarak tarif
edilebilir. Tarifin üç unsuru. sübjektif ve ile

bir ve bir ahlak :

i:iJ lktlsadt insanla madde kur-
makla fPI. ve .harekett ir. O halde madde (mal ve
servet) sübjektif ile her defa ve bir
insan!

b) lktlsadi faaliyet, bir görüntüsünde, üretici, tü-
ketici ve mübadele olarak en en uzak çev-
reye kadar ile kurmaya götüren fiil ve
O halde, bütün bu önünde yine ölçüleri ve tercihleri
ile bir insan!

c) faaliyet nihayet, bir' kaynaklan
bugünkü ve gelecekteki lhtlyaçlara demek gö-

derecelerde gelecek ve o noktada yine" öL-
çüleri ve tercihleri ile bir insan!

Sözünü bütün bu bir anlamda e saf e
bilinci olarak özetleyebiliriz: Madde, çevre ve zaman

veya uzak ölçüleri ile, bir mesafe Söz konusu olan
maddi objektif ölçülerle fakat sübjektif

ölçüleri ve tercihleri ile içten mesafe tayinidir. Dünya ma-
çevre ve gelecek ya

bir veya her birine üstünde
bir mesafe ahlaki bu noktada, madde, çevre ve
zamana ölçü ve m düzenleyici nor-
matif kurallar olarak devre içine

Yukanya ölçü ve unsurlar normatif tara-
önce bir yana- zamanda ve çevrelerin
tipik ve tercihleri ile da yarar-

·h ...olabilir. Bu ve tercihleri her defa yukardaki ölçü ve
tertibinde olarak görebiliriz. ça-

bize o yolda bir fikir verecektir. Önce «pre-kapi-
talist» insar.: Maddi yerine göre haz ve tüketim

ve Ctvünme öz olarak içten alabil-
hatta biri öbüründen
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bir bütün içinde görünmesine mukabil (wnuü
sözü , sadece mübadele

ruhsuz ve renksiz bir (meta» olarak o derece ve
taraftan, dar ve ölçüleri ile küçük

hir ve kasaba «cemaat» çev- <

resinden ileri bir toplum ve
ticaret bir yana); ve nihayet «bugün-ün acil ihtiyaçlan
uzak bir zaman en fazla boyu
uzayabilen bir gelecek Hesap ve ile ileriye
dönük rasyonel bir zaman «pre-kapitalist» yaban-

Modern göze tipik çizgileri ile yukardakinin tam
tersi olan tabloyu çizer: Maddi içten ve ilgi-
siz bir mesafe mübadele (yani
piyasada konusu olmak sahip) «emtia» ola-
rak bir içinde! biçim ve renk özellik-
lerinden tamamiyle üretici ile o yönde kopar-

sadece soyut rakam dizileri halinde önüne Ka-
içinde dönüp dolanan maddenin kendisi onun ha-

line ifadesidir. Bu soyutluk ve onun getlrdi-
çevre için de geçerlidir. Maddi gibi

burada da içten mesafe mukabil
de türlü çepçevre ve soyut bir
ki ile ve uzak çevre ile ister ba-

ister fakat her halde vaz geçilmez olan mo-
dern denebilir. Ve nihayet za-
man ölçüsü: Bir taraftan hak-

veren bir nefs terbiyesi ve disiplini ile beraber, gittikçe daha
uzak bir yönelen zaman bi-
linci! dönük bir içinde . bugünden

modern ve meslek «qelecek»
ile bir içinde ve

Sözü tekrar iktisat getirelim: Hareket yi-
ne ölçüler ahlaki, hangi zamana ve
çevreye ait olursa olsun, ihtiyaç tatmini yolunda madde,
çevre ve zaman ile içten bir ifadesi
demektir: Maddi ne ölçüde ve hangi içinde yak-

Çevre ile derecesi ne Bugünden
hangi mesafe Ahlak norm-

düzen ve çözüm 'getirmeye yöneldikleri problemler bu so-
rularda görünür.

**
Sorulann böylesine gitmesi yolu-

muzu biraz daha Sözü edilen
her defa teker teker dökecek yerde (çünkü ne kadar
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sa eksik kalmaya mahkum), hepsini tek bir ifadede,
« ct ün ya» sözünde toplamamiz mümkündür. Nitekim büyük
dinlerin yol bu Aile derece derece

ve uzak çevre, servet ve mülkiyet bütün po-
litik - ekonomik ve ihtiraslar, dinln

alaka ve «(dünya» görü-
nür. madde, çevre ve zaman

bu suretle tek bir yine yu-
karda sözünü mesafe tayini de bir noktada «dünya-ya

veya durma kendine göre- bir muh-
teva olur. . .

Dünya ile dinlerin hepsini tek çizgiye oturt-
mak mümkün Ezbere formül veya hareketlerle kötü ruh-

altedebilmenin mümkün ötede insana
çevre ile -kabul veya red bir kül-

yüklemeyen ilkel dinleri burada biJ kenara
kabiliriz. Sadece sihir ve büyü veya bir düze-
yindeki inançlar konumuzun Ancak bu ilkel
düzeyi selamete dünya belli bir
almakla mümkün ilan eden dinlerle beraber «dünya»
problemi ortaya Burada, genel çizgilerine ba-
karak, büyük dinlerin hiç dünyaya
az çok dönük ve bir yola söyleyebiliriz.
Dünya. ile önce için-
de bir olarak kabul etmekle «Dün-
ya ve ahiret seltimetil», Kütleye uzun 'zaman

iki vaad ve mükaratl 14). Dengenin tarih boyu
çizgiyi elbette bir
süre sonra türlü etkenlerin ile içe dönük bir geri-
lerde sonra dünya ile daha ciddi bir

. Yollar birinden öbürüne
maddi ile toptan Inkara yönelen ya da

madde göz yumup ancak
alaka ve red etmeyi hedef alan iki

kelime ile «deni»den sa-
yanlar için yol: maddenin ve ötesinedir!

maddede ilgide görür Kur'anla beraber
tasavvut büyüklerine kadar izlerine bir
«Dünya gaafil olmadan neki? - ve

ve hiç biri dünya demek
4

Fakat mesele dünyaya madde veya ilgi me-

14) dini bütün da, ola-
rak, dünya ve ahiret için (birini öbürüne feda etmeden) iyilik ve güzellik

Rabbena atina fiddünya hasencten ve filahireti haseneten..•
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safelenmeden ibaret bir de . dünya s o-
r u i u u k yüklenme önem bir ya-
ro Burada da iki ekstrem uçla ço-

zaman ve çevrelerde kültür ve inanç
çevresinde ön boyu sürdü-
rüp iki ve sivri uç: Biri iyilikleri ile de kö-
tülükleri ile de gibi kabullenmeye varan
hikmetinden sual edilmez, her kefil bir «kaadlri mutlak»!

gibi kudretine de ortak kesinlikle red-
için kul'a iradeyi sahibine teslim edip içe dönük bir hu-

mr ve «murakabe» .halinde olup biteni temasadan yapa-
cak bir Öbürü, dünya düzenini her türlü günah
ve ile hak v'e yolunda

sayan Gerekçe ve
iradesi ile güç ve kuvvet sahibidir. Bu güç

O'nun (kaadiri kudretinden bir parça, belki de kud-
retiri bir demek! Öyle olunca da amanete ver-
meyip kendinde aciz görmek hak nimetine göz göre de-
mek olur. Kul'a ve hakk emanetini -kudreti-

ve vücudü ibadet ve taat
eelbedecek geeeli gündüzlü yormak

lemektir.
terimlerle Max Weber de dikkati çek-

Bir koniemplatij - mistik; yanda aktif - rjyd-
zeiçi (ascetik) din 15) !Nntinya birincisinde madde

ve maddi sürünmeden, giden yol üs-
tünde iç huzuru ile bir aradurakl maddi
zevk ve yine kalmakla beraber aktif bir ceht ile
üstüne yürünecek ve kötülükleri bir çile ve cidal

Her iki tip, Max Weber'e göre, bizi ileri ve sivri
apayn iki insan modeline götürür: Biri, uzak vecd ve
huzur irade içe dönük, münzevi ..ö.-
bürü disiplinli ve vazife göre selametin
yolu fiil ve hareketten hakkla bir (ve bir ölçüde
nasibini huzur ve güveninden geçer.
önemli olan, fiil ve aksiyon (e t m e k) onu
gereksiz bir huzura sahip olmak (e d i n e k) tir. Ken-
dinin fiili, aktif bir olmayarak içe dönük bir «mürakabe» ile
nefsinde ülühiyyet'in bir sahip bilinci hare-
ket ve aksiyon yönelen bir huzur ve teslimiyete

15) Max Weber, und Richtungen retigioser Weltablehnung (Gesammelte
Auisaetze zur Religionssoziologie, cilt i içinde 538) , Ve olarak:

und Gesellschaft, 312 ve dev.
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Sonuç: Dünya ile yüzyüze mücadeleyi dahi lüzumsuz sa-
yan bir içe kapanma. tam ve mutlak olarak dünyadan Ri-
yazet durum terslnedtr: Dünya burada görmezlikten
gelinecek bir «fena» alemi (ram ile kökten: ölüml ülük ve
hiçlik) tam tersine, inkar edilemez olan içinde kö-
tülükleri, ve ihtiras disiplinli bir nefis terbiyesi ile

altedilecek bir kuvvettir. Dünyaya
ta mistik ve riyazetçl çok derin bir fark gözetile-

Ancak, birincisindeki «dünyadan ile ikincisindeki
rednin gözden n

ki huzur ve selameti hareketsiz, passif bir teslimiyette ararken.
ikincisi negatif de olsa yine bir hareket biçiminde, daha ko-

dünyaya sürdürülecek bir cihad ve mücadele az-
minde arar. bizce daha ilgi çekici ters

ve çevrelere halde ba-
zen çevrede kamplara olarak yüzyüze ge-
lir. Toplumun daha

hiç önemli bir ile burada arayabiliriz.
göre, mistik ve hatta

birbirml anlamalan gerçekten zordur. ikincinin gözünde
ibadet ve riyazetle yüceltecek yerde kendini iç

huzuruna bir «rirui»; ikincisi ilki
gözünde kendini biçim (süret)
feda kuru, bir (zahid) (bizim kültür ve edebiyat ta-
rihimizdeki akisleri ile: rirui ve 16).

Dinin dünya ve iki
ucu koyarken aradaki daima yukarda-

ki kadar net ve ve gözden uzak
Birinden öbürüne kaymalar. ortada ne bi-

rine ne öbürüne mal edilebilecek renk her zaman ve her
yerde görülen Renkler zaman zaman koyu paftalar ha-
linde birbirinden gibi, bazen de birinin öbü-
rü içine ile yer yer meydana ge-
lir. Farklar ve dinler
din içinde de göze batar boyutlar olabilir. Netekim. ak-
tif riyazetçi mistik . rastlana gibi, mis-
tisizmde de içe dönük bir huzur ve teslimiyetin aktif un-
surlara ilerde gelince

***
hatta çizgilerin bu derece örgüsü göz

önüne yukardaki gibi net ve kesin bir

16) Weber, a .g.e., 539.
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lamaya elbette sorulabilir. yoluna daha önce
de çizgilerden hangilerinin daha
çok dogma ve dar bir han-
gilerinin tabanda belirleyecek bir yay-

bakarak seçilen modelin yerini belirlemek .a z
çok mümkün olabilir. Teori ve dogma öteye gitme-
yen veya üstte dar bir çevrenin düzeyinde dönüp dola-
nan fikirlerin tabanda iktisat tayin etkin-

çok gerilerde Sözü yine Max Weber'e
liriz: gerçek hayata etkisi inceienecekse, önce resmi dog-.

ile pratikte belki iiekendi ... sürdürülen fiili
türünü sonra da zirnede çevrenin

(üstün ve yetenek sahiplerinin) irumçlarla ta-
banda kütle etmemiz gerekir. Üstekilerindin

ve gündelik için ancak bir örnek vazi-
fesini görür; üst perdede ttüep nie ve o hal-
leriyle gündelik ahlaka ölçü

dinden öbürüne 17).

Üst ve alt din ve kültür tarihinin her halde ilgi çe-
kici bahislerinden biri Fikir ve üst düzeyde

-bir mesaj iletimi ile- alta ve
o ara nk ve asli rengini koruyup koru-

yerine göre üstteki ile -ibadet hariç- pek az
bir halk .. Bütün bunlar, bir ba-

diniri kendi içinde ve olarak
nabilir. görülen ve bilinen odur ki, din

'seviyen in üstünde resmi di-
nin fkinci (secondaire) bir" tabaka olarak kütleye mah-
sus ve onun kolay basit imajlardan kurulu bir
inanç türü ortaya 18). ve yerine göre zih-
niyetinin tarih boyu kaderini belirleyecek olan kilit faktörlerden
biri burada ya

3. Tavan ve Taban

sözü konunun -tekrar edelim- ki-
lit birine oluyoruz. ve bazen bir-
birine 'gbze
i rr bir c. bölünme. çiziyor. Gerçekten, fikir
ve inançlar -mezhep ileri gelenler bir yana- toplum

rastgele serilip çok üstlü kadrolara
halde Bir zirvede dar bir

17) Max Weber, 310, 1923.
18) Weber, Die Wirtschaitsethik der Weltreligionen, a .g.e. yerde, 245.
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«elit» çevrenin, bir tabanda düze-
yinde yer Zirve ve taban bu suretle meydana gelen
kademelenme seviyede iki inanç türünü göz önüne

ve yetenekçe üstün bir lider çevrenin itikatlan;
altta ve (Max 'Weber 'in deyimi ile: Vir-

ve Massen-Religiositat) 19). Dini, sosyal, es-
tetik v.b. üst ve alt -din ve kültür sosyolojisi

son derece önemli- burada Kar-
ihtimaller çok üst tarafta «elit»

çevrenin alta ister ta-
banda aradaki sürüp

gibi, üst düzeydeki itikatlarm bazen
bazen de yüz çizgileri kadar
halde da mümkündür. Ancak sözü oraya

getirmeden önce zirve ve taban ikili üstünde biraz daha dura..
biliriz.

Üst ve alt ve onunla meydana gelen ikilik,
manevi telkinleri alma ve sindirme

istidat ve yeteneklerinin e§it çizgide ileri geliyor.
Din mahsus nisbeten sade, külfetsiz iddialan..

geride az 'çok derinlemesine bir boyut
sonra" farklar göze görünür bir cesamet
ter mistik, ister riyazetçi maddenin kir ve
dan soyunup temize arzusu kendisi ile beraber belli
ma de (Heilsniethodik) Ham,

haldeki insan hamurundan kaba sevki ta-
büleri yolu ve yöntemi her halde kütlenin üstün-
de bir «elit» (virtuose) tabakaya sürdürülebi-
lirdi. Dinin üst perdede olsa 'olsa o yolda telkine en faz-
la kafa biçimine sahip bir çevre için yontulup

Kütle nazannda .bir kuvvetle (ccharisma»
ile) bu seçkin çevrenin

Budlzrnin içe dönük münzevi ruhanisi: ilk
passit martir'i ve kendini hücre ve
çile ehli : din mücahidi, tasavvuf ve
tarikat kalvlnizmin sert ve riyazetçisi v.s.
Her biri için kulu güveni, tutulan
yol ve yöntem hangisi ise orada ehliyetinin günü gününe inan-

delillerini vermekle mümkün: Hücre ve çile ise dün-
ya feragatini her haliyle göz önüne sererek; cihad yolunda ise
gerek nersine, gerek sürekli mücadelenin göz
doldurucu örneklerini vererek; ancak düzenli
bir ve meslek çerçevesinde metodik ile yüceItmeyi

19) yerde. 260.
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mümkün gören -dünyaya yönelik- bir riyazet ise her
gün dünya yüzüne bu gözle görünür eserlerini
rak!

Üstte ve yukarda «elit» çevrenin bu inanç ve
din ve kendisinden talep

edilebilecek uygulama dozu

Bu farklar derin olabilir veya olmayabilir. Din tabana
bir külfet yüklemeyip kolay sindirilir inanç-

lar düzeyinde sürece ikilik göze batar bir hal 0-
Netekim kütleye asgari ölçüde

ve farizalarla bir külfetten yüklememekte
dikkatli Esasen ayn bir ruhani (rahbaniy-
yet'in) red ve söz konusu su yüzüne

beri imkan Ancak dini
nu zamanla tasavvufa sonra zirve ve ta-
ban derinlemesine bir
bilir. Üst çizgide, basit halk için sindirilmesi güç, hatta

rümuz ve' ibarelerle yüklü mistik inançlar ve
basit imaj ve tasvirlerle kütle inançlan yüz

yüze

Zirve ve taban din kadar sosyo-
lojik açiçlan ,da ngi çekici özellikler Max Weber din sosyo-
lojisini ile bu getirip oturtmakta

Dinin derine bir boyut kazan-
ile zirve ve kütle, ona göre, bir statü (stand) bölünü-
tipik ôzelliklertnt ve sürdürür. «Kütle» ile burada

sosyal belki yüksek dozda-
ki iddia ve telkinleri sindirme yeterli olmayanlar
(Weber'in deyimi ile: din belli ses almada ku-
lak eksik olanlar) kastediliyor 20). Ne
var ki, üstte -zirveyi tutanlar, bir bir kuvve-

sahipleri olarak, zamanla din ve tarikat ulu-
lan halinde bir aristokrat zümreyi meydana getirirken küt-
le de toplumun alt katlanna Böy-
lesine bir yok ki, bir ve kar-

da getirecekti.
çevirme heveslilerine merkezi otoritenin sert tepkisi

bir yana, resmi dinin bir ve
olan din çok sivri ve tarikat

kütleye kendileri sahip gayreti ile bir
mücadeleye Durum, bir Weber'in
gibi, feodal aristokrasiye bürokrasinin

20) yer ve sahif'e,
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ve , tutumun ilerisinde kütleye
yollarla nüfuzu mümkün olan liderlik gucu ve
(charisma) derinlere derecede «ulema»

ve yerine göre merkezi otoritenin tepkisi de o nisbette sert ve mü-
(bizde klasik Yeniçeri ve esnaf kat-

kadar uzanan sünni ulema ve dev-
letin kendisi).

:l<

**Zirve ve taban bizi burada tepki ve mü-
cadelelerle daha çok üstten alta temas ve
ile ilgilendirecektir. Biraz önce de Belli bir
türü, örnek olarak, tam ve dört mamür ifadesini kalifiye bir
çevrede bulur. Örnek inanç ve idealin zirveden tabana sü-

bütün bir kültür ve zihniyet ve o arada iktisat
yüz çizgilerini Bir Max

Weber'in ünlü tezinin (Protestan Ahlaki ve Kapitalist Zihniyet)
can da buraya

Önemli olan soru Zirve bir «örnek
ve bu örnek üstten alta ne 'dereceye kadar ve ne gibi

Sorunun bir dinden öbürüne Kontemplatif -
mistik inançlarda çevreden kütleye ve günlük hayata
köprü kurmak hemen hemen Zirve ve taban
na mümkün olmayan bir uçurum Zirve-
ye neredeyse, sihirli (magique) bir çekim mer-
kezi halini «Veli» olarak kendisine tam bir
teslimiyet ile ve yerine göre - dünya ve ahiret ma-

-gerekiyorsa- bedeli ödenerek kendisinden
cak bir üstün kuvvet! toprak köylü gibi
burada da din feodalitesi haraca bir ta-

tabaka, yüksek düzeydeki .misyo-
nunu alttan gelen bu içinde

Riyazete dinlerde zirvenin (vuirtuoee» çevrenin) tu-
tumu ve Passif haliyle (dünyadan .
yerini burada dünya ile bir ve onu yerine
göre aktif olarak Max Weber'e gö-
re düzenli biçimi, Asya dinlerinin içe dönük (kontemp-
latif) huzur idealine ve feodal savruk
biçimine tarihinde belki ilk defa hücre-
lerinde ve orada ri yaz e t ile gerçek
tur.Riyazet (Askese), insan ham, kaba sevki tabi-
ileri söküp atmaya yönelen, günün her -velev ibadetJ

veren, metodik bir neiis murakabesi, rasyonel
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biçimAnin . .pro;tQj;}J;Ji'dir 21)". Ve önemlisi, in-
san günlük bir' bölümünde olsun muntazam
disiplinli harekete sonra ya-

yön ve vermemesi ' mümkün
Netekim düzenli ve disiplinli önce duvarlar a-

ve oradan derece derece
gösteren örnekler pek çoktur: Çile ve ibadet, günlük ya-
hiç -bir görülmedik bir saat düzenlemesi 22) ile

intizama tbadetten arta kalan saatler çile ve hücre
erlerini, hele eksik olmayan gelip geçici konuk-
lan doyurup üzere intizarn ve disiplin içinde
ve bahçe mutfak ve kiler (ör-
nekleri bizim tekke ve tarikat dünyarmza da 23).

21) Ri yaz e t üzerine Max Weber, Protestantische Ethik.. sah. 116;
und 309 ve dev.; Wirtschaftsgeschichte, 311. Riyazet
üzerine kendi (hepsi ufak bir tarama da bizi sonuca
götürür. Her evvel, riyazeti ekseriya beraber ve yanyana z ü h d

etmek Zühd nefs i dünya hazlanndan mahrum etmek
negatif, rivazet ise nefse veya bu yönde düzenli bir fiil ve hareketi

yüklemek pozitif bir Riyazet, Mesnevi
ifadesi ile «neisi veya bedeni kesret-i istimôldir La ki selôset ve

rneharet kabul eyleye» (Ruh-al Mesnevi, cilt I, sah. 365). Yine göre ri-
yazet nefsi veya bedeni «kesret-i istimôl ile tezlil (horlama)» gelir (Kitab-al
Hitab, sah, 248. 1292 - hicri). göre ise ri yazet nefse olarak ha-

ve makbul {a'môl-i hasenel yüklemek demektir (A Alôi, Kitap
95).

22) Zikr ve ibadet olmak üzere belli v a. k t i n i ihtar
eden çan kulesi dakik zaman bilincinin ilk ve en önemli timsali We-
ber'e göre, boyu ilk defa taksim bir bi-
linci içinde iman ra i p "tir» (Protestantische Ethik.. J68). Bizde ise
uzun zaman veya daha saklanan o iri priol mar-
ka- saat namaz vakti geldirni diye ikide bir el ve göz araç-

Evet, hepsinin ilk ve en önemli motif -zamanla o da
kadar- din ve diyt'inet'tir. süreci ve ise: Önce insan

ve üstünde çan ' zamanla oradan- ve
cep ' yoluyla günlük giyimirnize giren saat nihayet -Oswald Spengler'In gibi-
kol saati ile neredeyse aynlmaz bir haline O nokta
üzerine özellikle Alexander Rüstow, vazife ve Fakül-
tesi sene V, 1944).

23) bizde tekke Ye dergah düzgün ve düzenli ilk
zamanlara 9. ait bir okuyucu Molla'

renkli kaleminde sah. ]23, 1269 - hicri).
sürgün günlerini Rüstem Baba bahseder. Him-
met ehlinin gönlü gibi da gelip geçerilere Herkes saati saatine bir ko"

Kimi sürü otlatmada, kimi mahsul hepsi de konuk
için bir .. Her biri «Haram kendine
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Ancak, metodik biçimini üstte elit çevreden tabanda
kütleye ve maletme her çe-

denemez. Durum bilinden öbü-
rüne Dar bir hücre içinde kalifiye
bir çevreye haliyle riyazet _ tabana ve

haliyle riyazet
Katoliklik ile reformist

dünya belirleyecek ve sonuç olarak Weber'e göre bir
yanda «kapitalist zihniyetvin biçimlenmesine varacak olan

çizgisi buradan geçer. Katoliklik dar ve hücre içinde
fikir ve tabana aktarmaya izin verme-

bir din olarak bilinir. Kütleye yolu gösterme ve günah
görevini devredilemez bir misyon olarak te-

kelinde tutmaya bir ruhban ka-
tutmakta katoliklikte üst ve alt bir

de sürdürüp 24). Riyazetin hücreden tabana
latin ülkelerinde o yüzden mümkün Kapitalizm,

bir hayat düzeni olarak 25), oralarda da boy verecekti
ve de: Fakat hesaph - metodik ve yaratma tara-

çok daima ön olarak!
Dini reformasyon ile manzara Avrupa'da Hol-
landa, ve Kuzey Amerika'da temelinden

24) Katoliklikle kalvinizm daha da derinlere inen noktalan var-
Max' Weber'e göre (Protestantische Ethik... sah . 114 ve dev.}, büyük dinler bir

sihirden (Magie'den) ve öylece bir anlamda
rasyonalize edilmesi ile ortaya Ne var ki, bir dinler ve o arada.
katoliklik bu hareketi sonuna kadar Katolik kuv-
vetleri ile edebilmekte yetersizligini telafi edici bir kuvvet olarak kilisenin

daima ihtiyaç Rahip nedAmet duygusu ile kendine
vuruldukta yine de cömertçe bir sihir sahibi Ka-

öylece, tipik olarak, günah, nedamet, günah ve
tekrar günah ve tekrar nedamet hareketlerin

toplam görünümünü verir. Protestan ve özellikle kalvinist gözü ile durum
kuldan hareketler içinde daima tek kalmaya

küm iyilikler bütün bir biçiminin kesintisiz olarak. kabul edilen
yolda sistemli ve metodik halinde onu hemen düzeltme-
ye bir ruhani (ruhban) söz konusu -kulun kendisi
yoldan sapmamaya sonuna kadar dikkatli Bu ise rasyonel-metodik

bir sistem haline getirilmesi demekti.
25) Burada ben bir noktaya bir kere .

daha yarar Max Weber, dikkat gibi, kapitalizmi
sadece ve sömürü üzerine kurulu bir iktisadi düzen olarak
çizgileri ile bir biçimi ve «stil» i olarak görür. Bu
burjuvazi düzenini -sörnürü bir yana- iyiden· iyiye hir ras-

içinde kendi kendine bir hayat stil'i olarak
meslle do uun uyum hnllndcdlr.



Üst ve alt sürdürme mümkün .. Ost-
ten Max Webet'e· göre, ruhban ve

toptan red edip devre protestanhkla :(ve
bilhassa kalvanlam ve püritaniZmle) kadar
Luther'in ilk ConciZla. evangelica diye bir
ruhanl heyete son 'verildikten sonra. zirve-ve tabsn ve dola-

ve kütle duvar yerle 'bir
oluyordu 28). Riyazet .pra-

tit1 .olmaktan' 'ile beraber
düzenli ethos'u da kütle içine oluyordu. -Bir
maneda harkes ömür boyu düzenli disiplinini sür-
dürecek bir. rahip' Sanki da.
o muntamm, saati saatine dakik ve düzenli görmeye
insan günlük hayat içine
- .Max Webertin zllmiyet boyutlan
lle getirip burada -ttstte
«vtrtuose» uzun zaman duvarlar : sür-

disiplinli . bir yerde -ka
yeni ve bir

onun da gerisinde bir .i n s a n yüz çizgileri ile.
oluyordu. Yeni ve. gerçekten bir insan: Bare-'

ketlerinin saati .saatine tutan, her türlü düzensiz ve
·savruk sert· ve müsamahas1Z bir
nefis Bir kendisi. ile, kendi iradesi ne bqa;

ve kuru bir J Hiç bir ruhani veya
örgütL hiç bir otorite ona e11ni uZataCak halde

.•
mesafenin ötelerinde, ermez olan,

... ..ve azamet 've :jannu anma ve em,-
reden Bu-yüce buyrnk kul
.dan tenbel, CeZbeli yerine,-hücre içinde ol-
sun olsun günün her veren bir dü-
zen ve Intimm 'içinde ve - yerine getirilebi-
l1rdt insan,· passif bir seyirci ve detil, yer
yüzünde onun irade ve faal, aktif bir aletidir; ve o
haliyle içinde ve 'Dünya·
haz ile burada da, en kadar kirli; fa-
kat yine de Allah 1I4ratil11W} olmakla kul
da - içinde· §eki! verilmek üzere insan eli ve
iradesi önüne serili bir madde Kalvinist, Tannya içe dö-
nük bir «mürakabe» yoluyla onun erit-
me '\76 delildir. Bir hikmetine

ermez olan ruh ve manasma inmeyi boyunu

26) o nokta üzerine ve özlü olarak Weber, .. sam. 312.
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bir iddia sadece (emes-
le1c» de) 27). Tann etmekten öte kutsal misyon

bir ve aksiyon ile Tersi ile
söylemek gerekirse: Her yerde ve her ilahi

takdirin aramaktan ve belki o mana içinde
eritip Hakk'la bir olmaktan ötede bir gaye
münzevi'nin tam tersi olan bir insan!

bir «esen> ve öyle için de iradesinin aleti olarak
insan eliyle yenilenecek bir

(uzak denilmek isteniyor) gözünü kendi-
ni içinde ve boyu hiç bir el atmaya lü-
zum ezelden ebede kusursuz, mamur bir

ve belki de el atmaya zaten gücü bir
bir kader!

Kader kalvinizme de ters ve
maz. Tam tersine: Kalvinist bir anlamda su kader-
cidir. takdirin kulluk yolunda kendine hangi

önceden sezinlemeye ve gücü yetmeye-
bir kadercil Gücünün tek Kendi

hareket ve giderek takdirin ne yolda tecelli
sezinlemek, tecellinin o yoldan idrakine varmak!

Ömür boyu bir kul mu, yoksa itlah olmaz bir günahkar
kalacak? Ama, en fiil ve

hareketlerine biçimi vermekle (ve sü-
rece) ilahi takdirin her halde kendine ta kul
olmaktan bir dü-

Emredilen ise, bir inziva halinde
içe kapanmakla veya feodal savruk bir düzeyinde döküm

günü gün etmek tam tersine, görev-
de (<<meslek»de) fakat her dakikaya veren di-
siplinli bir ile yüceltmekten ibarettir. Ser-
veti sorumsuzca tehlike ve kalvinist de
gözden Ancak, savurma ve tüketme bir
tarafa, servetin bizzat kendisi metodik ve görmenin ve
de nefsini ölçüsüz bir haz ve uzak
eseri göre, seçkin ve sevgili kul olma-

27) V/eber, Alman dilinde meslek olarak tabirinin
veya ile bir kökten eder. Meslek, ona göre, belli

bir maksadm ve özellikle makbul bir için
yer demektir. dillerinde kelimenin bu belirtilere rast-

Bizde «meslek» tabirinin kökünde. suretle, din motifinin söy-
mümkündür. Meslek sidük ile bir kökten gelir; sülük ise ilk ve asli

ile din! ya da yan dini bir (tarikat, fütüvvet v.s.) dahilolma ve kabul
edilme basamaktan derece derece kemale erme-

11/.1111 yolu orurlun



-elle tutulur Kapitalist zihniyetin_ (€Sa1kanJ)
tems.iletsl" dikkat etmelidir insan1n dan.yf1Zde "Yüz

ve zev-k ile. "QQl-k aza n c n de-
!iil ve hare1tet''''·'t'amfflle· ·k az an m a n 1n'

nist gözüile Tann. 'büyük günah,
tüne yatinal{, 've . "

F,akat hepsi bu kadar 'Düzenli, metodik ara
an seçkin. güvenini ka.rlietmek korkusu kal-

vinlsti ·..kendi sürekli pir devam
ve intizam içinde-yol' almaya Metodik. - rasyonel
da vurulacak ve el çe-
kilecek bir tertibi biHlkis sürekli bit ha-
yat· ve' felsefesi halini Sürekli bir' düzenle':'
me ki toplum üst ve orta ile beraber da
gereken mora) gecikmeyecekti. Kalvi- '
nizm rasyonel, .. meslek sthos'u ile bir yandan .m07 .
den!' çizgilerini .ypntup
.öbür yandan,' ..ye .. esprisi içinde.

. hizmetine -28) . Eltne .ne.geç-
hesaba Tann diye kendini"
fe'ragatll bir düzenine bir emekÇinin

henüz ucuz ve disiplinli In-
san 'gücü olarak bit destek

Patronu ile, ancak düzenli .. ras-
yonel bir «mesZeb. -çerceyesmde di-
sipl1rÜ .ve .: 'bir ·yaiama.· elde.

henüz burjuva toplumuna, hem
de 171Uidde diye ortada bir moral

. ve bizinete kOljmu§tu. bir cihazlan-
neticelerini . seçik görebiliyoruz: Bir .tarafta nefsani

haz ve zevk cihetine ka:pa.4 bir tutum, daha tutwnluluk;
diier tarafta. metodik bir ve yaratma!
. sonuç ise Dut'UP_..

.servetin -israta ve gösteri§e giden yol olunca-
önünde tek yöne (tekritr ve üretime) kanal-

ve' sonunda belki kalvinistin hayalinden geçir·
medttl ve asla ölçüde madde birikimi: Kap i t a 1
ve . k p i t ali zmr'

Sonu ç,

.Bura'ta kadar. sürdürülen tahllllerin sonunda nereye ve· na-
. bir çizgiye gelip -tahminde zorluk· çekme-
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Dünya dinlerinin hepsi, Weber'e göre, modem çiz-
gisinin ve biri mah-
RUS bir sivtlizasyona -kapitallzme- gelip en
iyisi Max Weber'den dinleyelim. diyor özetle Weber: Riya-
zet yalmz hücre içinden aktif - rasyonel bir ya-

metodu haline getfrlldi. Ve dünya içine aktanl-
ancak bilinen dallan ile) oldu.
tekke ve zaviyeler ise, yine Weber'e göre, cezbe veya hu-

haliyle ya da içe dönük bir tefekkür halinde, fakat
rlyazetç! (ascettk) çizgilerden uzak; olsa olsa sütüerin çile ve zi-

yollu usul ve ayinine riyazet hiç bir zaman
gibi bir «meslek haline

Çünkü din ile meslek deruni, yani içten bir
ikisi olsa olsa temas halindeler. Süfilerin

lman ve akldelerinin meslek üzerinde (indirect) et-
kiler Weber de inkar etmiyor. (mu-
tekid) t kendi halinde sade bir olarak, dinle
olmayan bir çok daha güvenli olabilir diyor. Ne var ki,
meslek disiplini ile tann ...seçkin kul ,olma içlt

ona göre; ancak
Max Weber bu suretle,

ve muhakeme zincirini halka halka yürüterek, rasyona-
lizmine ve ona kapitalist dünya çizgilerin

bir yanda söylüyor. Yine özetle:
«Dünya bütün kusur ve ile beraber, burada

ile rasyonelbir ve mad-
desi' (oblesl) haline Dünyaya rasyonel, he-

bir biçimini i götürmek yine ancak biJ-rada
rahmet ve bereketinin Hedef, dünyadan

elini bir Hfet ve lsrnef fakat dünya içln-
da olup da her türlü nefsant haz ve zevkten uzak durabilmek; yok-
sulluk fakat rantiyece keyif sürme ve feodal tarz döküm sa-

ve bir da aslailtifat etmemek;
hücrelerinde çile ve mahrumiyat de fakat her an ras-
yonel ve kontrollu bir güzelliklerine dahi
rastgele teslim akmaktan uzak, kaprislerine ve
aym ve dis1plinli bir hayat
Hepsi de özlemini ve ·idealini belirleyen çiz-
giler ve yine hepsi dinlerin aksine 'dünya-Içi'

riyazetln .. ». (29).

Dünya tarihi, yukardaki ve belki renk
patl.alarma halde önümüze sergileniyor. Bbnzeri dene-
melerin hepsinde gibi gözden sade-
ce ak ve kara alaca renklere, buna

(,'flste/bu'IWII, ....h, 1R.



üzerlerine fazlaca yüklenip fazla çizgi-
lere burada da. gerçek ak ve kara
dan daima daha birinden öbürüne daha kaypak-

din ve kültürlerden birine ait
-biraz de

gözden Meslekten tarihçilerin Weber-vari giri-
alerjileri pek de var ki, seçilen renk-

lerin bir tipten öbürüne ak ve kara
alaca renklerin Max Weber de bel-

ki her zaman uymamakla beraber) gözden denemez :

. «Tarih Asya din/eri ile yine.
has dinler önemli olan fark, btrlnctlerinln içe dönük

bir huzur ve teslimiyate, ikincilerinin tse riyazete yol ol-
Farklar kesin Çizgiler blrtnoen öbürü-

ne bir gösterir. O kadar ki bizzat
hücrelerinde mistik ve riyA.zetçi zaman zaman birbiri lçl-
ne bir gerçektir. Fakat bütün bu yukarda
ret önemine.. gölge yetmeyecektir... B.l-
zirn için önemli olan, söz konusu içinde heterogen unsurlar-
dan hangilerinin zamanla tesbitidir. Bu
gözle kompleksinde riyA.zet yoluyla gide gida
aktif bir ve idealinin öbürleri önüne ve

gözden (30).

Evet, ileri geri bütün renk tarihin kader
çizgisi yine de belli bir sonuca getirilip tip-
ler -yukardaki edilen- renk ve ton

ise gerçekten ne derece biraz
daha iyi .

.10) I\Y111 uh. 6.


