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ÜLGENER VE GER KALMI/LIK SORUNSALI

Anzavur DEM/RPOLAT

O

n dokuzuncu yüzy la damgas n vurmu ve günümüzde tart mas sürmekte olan temel problemlerden birisi genelde üçüncü dünyan n, özelde de /slam dünyas n n bat ile kar la t r ld I nda, ba ta iktisat olmak üzere hayat n diIer alanlar nda teknoloji, bilim, sanayi v.s.- “geri kalm ”l I sorunsal d r. Bu durumun /slam dünyas nda temelli bir sosyo-kültürel problem haline geli i ile ba ta Osmanl /mparatorluIu
olmak üzere diIer coIrafyalardaki Müslüman devletlerin bat l devletlere yenik dü mesi ve bunun sonucunda da 19. yüzy la geldiIinde /slam coIrafyas n n önemli bir
k sm n n bat l devletlerin sömürgesi durumuna gelmesidir. 16. Yüzy l, dünya tarihi ve
sonras ndaki ekillenmeler aç s ndan adeta dönüm noktas d r. Zira, ayn yüzy l içerisinde güç dengelerinde tam bir dönü üm söz konusudur: 16. Yüzy l n ortalar nda
/slam coIrafyas , Osmanl ’n n bat daki ilerleyi i sayesinde Viyana önlerine kadar geni lemi ; ancak bu yüzy l n son çeyreIinden itibaren ise tersi bir geni leme süreci
ba lam , bat l devletler ba ta /slam dünyas olmak üzere dünyan n diIer coIrafyalar na üstünlük kurmaya ba lam lard r. /lerleyen zaman içerisinde dünyan n diIer coIrafyalar n kendisine baI ml hale getirecek, öncesinde dünyan n deIi ik bölgelerinde
ye ermi olan büyük medeniyet havzalar n sosyo-kültürel boyutta dönü türecek
gücü bat nereden bulmu tu?
Bat da, 16. yüzy ldan itibaren belirgin hale gelmeye ba layan iki temel süreç ilerleyen zaman diliminde, bat y hegemonik bir güç haline getirmi tir. Bu süreçleri u
1
ekilde özetleyebiliriz: Bu süreçlerden ilki, Hudson’ n belirttiIi, bat da “teknik rasyonelliIin” geli imini saIlayan teknik ve bilimsel alanda ortaya ç kan geli imlerdir. DiIeri
ise, dünyan n diIer coIrafyalar nda tar ma dayal bir iktisadî düzen söz konusu iken,
bat da topraIa dayal feodal sistemi dönü türecek, zaman içerisinde kilise ve aristokrasinin yan nda yükselecek burjuvazi olarak nitelendirilen yeni bir s n f n dogmas d r.
Bat da burjuva s n f n n yükselmeye ba lamas , Marx’ n kapitalizmin doIu unda önemli gördüIü iki temel faktörün -finans ve tecimen sermayesinin- art ve “endüstriyel sermayenin” geli iminin görünür hale geldiIi endüstri kapitalizmin geli imi ile
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sonuçlanm t r. Bat daki tekno-bilimsel geli meler (özellikle de sava teknolojisindeki
geli me) sadece kapitalist üretimin art n deIil, ama ayn zamanda kapitalist üretimin gerektirdiIi ham madde ihtiyac n n kar lanmas ve yeni pazarlar yarat lmas amac yla bat l devletler taraf ndan gerçekle tirilen bat d coIrafyalardaki sömürgele 2
tirme sürecinin ba ar ya ula mas n saIlam t r. Dolay s yla, Wallerstein’ n belirttiIi
üzere 16. yüzy l n ortalar ndan itibaren bat da görülen süreç, dünyan n diIer coIrafyalar n n ham madde deposu ya da “periphery”e dönü türen “kapitalist dünya sistem”inin geli imidir. Bu geli im Osmanl örneIinde de görüleceIi üzere, bat d toplumlar n ba ta iktisadî üretim alanlar olmak üzere diIer toplumsal alanlarda da ciddi
sorunlar n ya anmas n beraberinde getirmi tir. Bat l devletlerin izlediIi sömürgeci
yay l m ve merkantalist politikalar, uzun süreçte, ba ta /slam dünyas olmak üzere
diIer bat d toplumlar n “modernle me” olarak nitelendirdiIimiz dönü ümleri ve
beraberinde “geri kalm l k” sorunsal n n özellikle siyasî elitler ve yerel ayd nlar düzeyinde tart lmas n n temel sâiklerinden birisi olmu tur.
Sömürü hareketlerinin ba lad I 18. yüzy l, ba ta Osmanl olmak üzere diIer /slam devletlerinin askerî güçlerinin bat ordular ve askerî teknolojileri kar s nda hezimete uIrad klar dönemdir. Al nan yenilgiler ve kaybedilen topraklar, yönetici elit
kesimi yeni çözüm aray lar na yöneltmekle kalmam , ama ayn zamanda “diIeri”,
yani bat hakk ndaki ve dolay s yla kendileri hakk ndaki tasavvurlar n n dönü mesini
de beraberinde getirmi tir. /lk çözüm aray lar , Osmanl ve M s r örneIinde görüleceIi üzere askerî kurumlarda ciddi teknik ve yap sal dönü ümler ba latmak amac yla
yeni askerî örgütlenmelerin ve eIitim kurumlar n n in a edilmesi, d ar dan bu kurumlarda askeri eIitecek bat l uzmanlar n getirilerek ihdas edilmesi ve yine ayn amaçla
bat ya teknik alanda yeti ecek gençlerin gönderilmesi ile sonuçlanm t r. Ancak, yenile me hareketleri sadece askerî alanla s n rl kalmad ; zira bu alandaki geli imler diIer
eIitim kurumlar n n da modernle mesini zorunlu k ld . Ayr ca, bat l devletlerle olan
ticarî ili kiler ve bat l devletlerin Osmanl üzerine uygulad klar yapt r m ve istekler,
devlet bürokrasisini diIer alanlarda da benzer modernle meci giri imlere yöneltmi tir.
Bu dönemde yeti en ayd n kesim -kendi içindeki farkl la malara raImen- ve geleneksel eIitim kurumlar nda ve çevrelerde yeti mi “ilmiyye” s n f mensubu ulemadan
baz ahsiyetler devlet yöneticilerinin modernle me giri imlerine destek vermenin
yan nda, ba ta /slam dünyas olmak üzere kendi toplumlar n n bat kar s nda içine
dü tükleri güçsüzlükten kurtulmaya yönelik farkl projeleri gündeme getirmi lerdir.
Ancak, dile getirilen görü ler ve ileri sürülen çözüm önerileri kendi içerisinde ba ta
“diIeri” olmak üzere kendi hakk nda yeni bir “benlik tasavvuru”nun üretilmesini, bat
kar s nda güçsüz dü menin, “geri kalm l I n” farkl d sal ve içsel-tarihsel nedenlerinin formülle tirmesini de beraberinde getirmi tir.
18. Yüzy l n ortalar ndan itibaren bat l entelektüeller ve oryantalistler, özellikle Weber gibi bat da yükselen “rasyonel kapitalist kültürün” özgün ko ullar n ya da
sebeplerini ortaya koymaya çal an sosyal bilimcilerin önemli bir k sm genelde üçüncü dünya olarak nitelendirilen coIrafyan n, özelde de /slam toplumlar n n ba ta iktisadî alan olmak üzere diIer alanlardaki “geri kalm l I ”n aç klamaya çal t I n görmekteyiz. Sadece /slam coIrafyas ndaki ayd n gruplar n deIil, ilk dönem bat l oryan2
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talistler olmak üzere bat da günümüze deIin akademik ve bilimsel yaz nda da tart lan bu iktisadî “geri kalm l k” sorunsal na verilen cevaplar yada yakla mlar “içselci”
(internalist) ve d salc (externalist) olmak üzere iki temel grupta toplayabilmek mümkündür.
Birinci yakla m, bat d toplumlarda rasyonel bir kapitalizmin geli meyi nedenini izah ederken, bu toplumlar n deIer sistemleri ve içsel yap lar üzerine yoIunla makta, ancak, hiçbir ekilde bu toplumlar n “uluslararas i bölümünde” sahip
olduklar konumu deIerlendirme kapsam içine sokmamaktad r. Dolay s yla, ba ta
3
Weber olmak üzere bir çok bat l sosyal bilimci, Berger’in belirttiIi üzere, inanç sistemlerini ve “yerel faktörleri” bat d toplumlarda rasyonel bir kapitalizmin geli meyi inin temel nedeni olarak görmektedir. Ayr ca, Parsons’un yakla m nda da görüleceIi üzere, içselci yakla m benimseyenler kültürel faktörleri, özellikle de dini “sosyal
4
sistemin en temel unsuru” olarak deIerlendirmi lerdir. Ba ta Weber olmak üzere
5
Lerner ve Herslag gibi sosyal bilimciler /slam toplumlar n n iktisadî geri kalm l I ya
da bu toplumlarda bat tarz bir kapitalizmin doImay n n nedenlerini ortaya koyarken sergiledikleri yakla m tamam yla içselci yakla m temsil etmektedir. ÖrneIin
Lerner’e göre /slam toplumlar n n modernle ememelerinin temel sebebi, bu toplumlarda fertlerin geleneksel deIerlere ve normlara s k s k ya baIl l k göstermeleridir;
çünkü, bu durum, /slam dünyas nda, toplumlar n modernle mesinde önemli bir faktör
olan kendisini deIi en ko ullara adapte edebilen ve “empati” yeteneIine sahip yeni
bir birey tipinin geli imini engellemi tir. Herslag’a göre ise, /slam dünyas ndaki iktisadî durgunluk ve geri kalm l k sermaye birikiminin olu may ile izah edilemez; zira,
ona göre, bu toplumlarda eksikliIi duyulan en önemli ey kapitalizmin geli mesi için
gerekli olan risk üstlenebilen bir i adam tipini üretecek, uygun bir deIersel, kültürel
6
alt yap n n var olmay d r.
Ancak, /slam toplumlar n n geri kalm l I sorunuyla ilgilenen ve bu yakla m
benimseyenleri de kendi içerisinde iki temel gruba ay rmak gerekmektedir: Bu yaklam benimseyenlerden bir k sm sorunun kökeninin bizzat /slam dininin vazettiIi
temel deIerlerden kaynakland I fikrini ileri sürerken, diIerleri, bu yakla ma kar
ç karak, /slam dünyas n n iktisadî geri kalm l I n n Kur’an’ n vazettiIi deIerler ile
Peygamber ve sahabelerin ortaya koyduIu uygulamalardan kaynaklanmad I n , sorunun /slam toplumlar n n tarihsel ve kültürel geli iminde aranmas gerektiIi görü ünü
ileri sürmü lerdir. Ernest Renan ve Cromer gibi ilk dönem oryantalistleri ve özellikle
/slam dünyas ndaki “bat c ” ayd nlar bu gurubun içerisine dahil etmek mümkündür;
zira bu dü ünürler /slam dünyas n n bat ile kar la t r ld I nda bilim, felsefe, ve teknik
alanda geri kalm l I n en ba ta o dinin vazettiIi temel deIerlerden kaynakland I n
belirtmi lerdir. Örnek vermek gerekirse, Renan’a göre, tarih boyunca, tüm dinsel öIretiler, özellikle de /slam dini, “özgür ara t rmaya” kar ve engelleyici olmu tur. Sadece /slam dininin kendisi deIil, ama ayn zamanda onun yay c s olan Araplar ba ndan
beri bilime ve felsefeye kar dü manca bir tav r sergilemi lerdir. Cayet, /slam dünya-

3
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s nda, bilim ve felsefe alan nda bir geli me olmu sa bu yaln zca eski Yunan ve Pers
7
kültürünün tesiri sonucu mümkün olabilmi tir.
DiIer taraftan, genel anlamda ikinci yakla m benimseyenler daha geni bir
yelpazeyi olu turmaktad r. Bu yakla m n bat daki en önemli temsilcilerinden biri
Weber olmas na raImen, /slam dünyas nda 19 y.y. ba ndan itibaren ba ta modernist
ve /slamc ayd nlar olmak üzere, sorunun üstesinden gelmeye çal an devlet bürokrasisi ve akademik düzeyde sorunu tart maya çal an sosyal bilimcilerin yakla mlar
büyük ölçüde birbiriyle ve Weber’in yakla m ile örtü mektedir. Turner’ n da belirttiIi
üzere /slam dünyas nda 19. yüzy lda filizlenen /slamc entelektüel ak mlar n -özellikle
ilk dönem /slamc modernistlerin ve selefî hareketlerin- /slam dünyas n n iktisadî
anlamda geri kalm l I n nedenlerine ili kin çözümlemeleri bir iki temel nokta (/slam
dininin Medine dönemindeki ekilleni i ve dinin yay l döneminde dinin temel toplumsal ta y c lar hakk nda söyledikleri) d nda büyük ölçüde Webercidir. Zira, /slam
coIrafyas nda yeti en ayd n kesimleri -özellikle modernist ve selefî ak mlar- ve akademisyenler tasavvufun geleneksel /slam dünyas nda ba ta esnaf olmak üzere tüm
toplum kesimlerinde etkin olmas n , /slam dünyas n n bat ile kar la t r ld I nda
sosyo-ekonomik alanlarda “geri kalm l I ”n n birincil sebeplerinden biri olarak görmü lerdir.
Bat da rasyonel bir kapitalizmin doIu ve geli im unsurlar n aç klamaya çal 8
an Weber, bir dinin vazettiIi deIerler kadar o dinin tarih içerisinde temel ta y c s
olmu olan toplumsal gruplar n, o dinin “iktisat ahlâk n n” ekillenmesinde önemli
olduIunun belirtir. Bu noktadan yola ç kan Weber “Dünya Dinlerinin /ktisat Ahlâk ”
isimli çal mas nda be büyük dinin -Yahudilik, H ristiyanl k, /slam, Budizm,
Konfuçyanizm- tarih içerisinde temel toplumsal ta y c s olmu toplum kesimlerini ve
toplumsal tabakalara ve bu tabakalar n dinsellik ve rasyonellik biçimlerini ortaya
koymaya çal arak, niçin bat d toplumlarda bat tarz bir rasyonel kapitalizmin
geli mediIini izah etmek ister. Weber’e göre, bir dinin vazettiIi deIerlerin
monoteistik, etik ve rasyonel bir karakter ta y p ta mamas kadar, o dinin tarih içerisinde olu mu toplumsal ta y c lar n n da, o dinin iktisat ahlâk n n tarih içerisindeki
9
ekilleni inde etkin olduIunun söyler. Weber, diIer dinler ile kar la t r ld I nda H ristiyanl I n ta ba ndan itibaren gezginci tüccarlar n dindarl k biçimi olduIunu ve tarih
içerisinde esnaf ve küçük burjuvazi gibi ileride burjuva s n f n n temelini olu turan
ehirli “civic” gruplar aras nda yer ettiIini söyler. Weber’in çözümlemelerinde, köylüler
ve aristokrat s n flarla kar la t r ld I nda bu ehirli “civic” gruplar rasyonel bir dindarl k ve “iktisat ahlâk n n” geli iminde en uygun toplumsal kesimdir. Zira, onlar sahip
olduklar rasyonellikten dolay toplumsal gruplar aras nda rasyonel ve etik bir dindarl k biçimine en yatk n olan kesimdir. Bu aç dan bak ld I nda bat da dinin toplumsal
ta y c lar olarak nitelendirilen ehirli toplumsal gruplar en az H ristiyanl I n doIu u
itibariyle monoteistik ve rasyonel bir öze sahip olmas kadar önemlidir.
Weber’in /slam hakk ndaki çözümlemeleri özselci bir yakla m n ürünü olmas na raImen, O’nun /slam’ n ilk ç k döneminde Kur’an’ n vazettiIi deIerlere ili kin
7
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yakla m ile Renan gibi özselci yakla m benimsemi bat l dü ünürler aras nda ciddi
fark söz konusudur. Weber’in çözümlemelerinde, /slam dini doIu u ve ilk dönemde
vazettiIi deIerler aç s ndan en az Yahudilik ve H ristiyanl k kadar monoteist, etik ve
rasyonel bir öze sahiptir. Hatta, H ristiyanl kla kar la t r ld I nda ondan daha mono10
teist bir dindir. Ancak Weber’e göre sorun Peygamber’in Medine’ye göçüyle birlikte
bu dinin yöneldiIi, çaIr da bulunduIu ve bu dinin yay l döneminde toplumsal ta y c s olan toplumsal grupla ili kilidir. /slam’ n vazettiIi deIerlerin bizzat Peygamber’in
Medine’ye göçünden itibaren, onun “pragmatist” tutumlar ndan dolay , özellikle de
/slam dinini yaymak için sava ç bedevi kabilelerine yönelik çaIr s ve vaatleri, dinin
ba lang c ndaki monteheistic, etik ve rasyonel niteliIini kaybederek, sava ç bedevi
Arap kabilelerinin ahlâk ve dindarl k biçimine dönü tüIünü belirtir. Zira Ülgener’in
ifadesiyle Max Weber’e göre;
/slam...toplum yap s ve kurulu u ile ba ndan beri cihad ve fütuhata yönelik bir
dinin karakteristiklerini sürdürür. Politik yan riyazet taraf n n, rant ve ganimet yan
normal üretim ve ticaret kazançlar n n önünde ve ilerisinde olan bir toplumun dini!
/slam’ bu taraf ile al nca dinin öz ve tipik temsilcisi de ...kendiliIinden belirlenir. Söz
11
konusu olan cihad ve gaza ehlidir.
Ayr ca, yine Ülgener’in ifadesiyle Weber’e göre, “kölelik ve serfliIin olaIan say lmas , poligami, kad n n alt s ralarda yer al , dinî farizalar n daha çok ibadet düze12
yinde tutulup fazla karma k hale getirilmemesi” /slam’ tamam yla feodal niteliklere
13
sahip bir din haline dönü türmü tür. Bunun yan nda, Weber, tarihsel süreç içerisinde, /slam dünyas nda da bat dakine benzer ehirli “civic” gruplar n -esnaf ve küçük
burjuvazinin- olu tuIunu ve dinin temel ta y c s olarak /slam dinini tarih içerisinde
ekillenen iktisat ahlâk n n belirleyicilerinden biri olduIunu söyler. Ancak, bat ile
kar la t r ld I nda, /slam dünyas nda klasik dönemde geli en ehirli “civic” gruplar
aras nda yer eden dindarl k biçiminin dünya içi, riyazetçi, etik bir dindarl k biçiminden
ziyade, doIu, Hindistan kökenli ezoterik, öbür-dünyac , heterodoks niteliklere sahip
tasavvuf anlay n n olduIunu söyler. Dolay s yla, Weber’e göre, bu iki faktör /slam
dünyas nda rasyonel bir “iktisat ahlâk ”n n ve kapitalizmin geli mesini önlemi tir.
Ba ta Rodinson, Samir Amin, Ghaussy, ve Osmanl ekonomisinin geri kalm l I n “dünya sistemi yakla m ” çerçevesinde tahlil eden ve d alc bir bak aç s n
benimsemi Wallerstein, Kasaba, Keyder gibi dü ünürleri bir kenara b rak rsak,
Ülgener de dahil olmak üzere Weber’in /slam üzerine tezlerini ele tirenlerin büyük bir
çoIunluIu /slam dünyas n n iktisadî ve diIer sosyo-kültürel alanda geri kalm l I n n
/slam’ n vazettiIi deIerler ve yay l döneminde dinin temel ta y c s olan kesimlerle
ilgisi olmad I n belirtirler. Hatta, bu yakla ma göre, /slam dini, Kur’an’da ve Peygamberin uygulamalar nda görüleceIi üzere, Weber’in üzerinde durduIu ve kapitalizmin
geli iminde etkin rol oynad I n dü ündüIü “püriten” deIerlerin bir çoIunu vazetmektedir. Gellner’e göre, Weber modern kapitalizmin bat l toplumlar nda geli mesinin
yap sal artlardan ziyade ideolojik faktörlerden, yani Protestan ahlâk ndan kaynakland I fikrini ileri sürmü tür. Gellner’e göre bu aç dan /slam toplumlar ile bat aras nda bir kar la t r lma yap ld I nda farkl l I n ideolojik, dinsel faktörlerden kaynaklan10
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may p daha çok Müslüman toplumlar n kurumsal yap lar ndan kaynakland I n belirtir;
zira /slam ile H ristiyanl k aras nda kolayca bulunabilecek “ideolojik paralellikler” var14
15
d r. Benzer bir biçimde Alatas Weber’in Protestan ahlâk n temel özellikleri olarak
sayd I “direkt olarak Tanr ’ya kar sorumlu olma, uIra nda samimiyet, çok çal ma,
tutumluluk, gündelik ya amda zaman n metodik bir düzenleni i, rasyonel hesaplama”
gibi deIerlerin tümünün güçlü bir biçimde /slam ahlâk nda dile getirildiIini söyler.
Dahas , ona göre, Malezyal Müslümanlar, Protestanlar gibi, ekonomik aktivitelerinde
ve hayat n diIer alanlar nda elde ettikleri ba ar y , Tanr ’n n r zas n n ve lütfunun kendi üzerlerindeki bir göstergesi olarak yorumlayarak bunu Malayca “berekat dari Tuhan”
olarak ifade edildiIini belirtir. /slam ve geri kalm l k sorununu Malezya’daki Müslü16
man giri imciler üzerine yapm olduIu çal mada irdeleyen Özcan Weber’in /slam
üzerine çal malar nda izlediIi yakla m n ve /slam’ n “geli me üzerinde olumsuz bir
etkisi” olduIu hakk ndaki görü ünün ön yarg l ve yanl olduIunu belirtir. Ona göre,
/slam dünyas n n geri kalm l I n n nedeni olarak “suçlamalar n yöneltileceIi kesim
bizzat Müslümanlar n kendileri ve onlar n /slam’ yorumlama biçimi”dir. Benzer bir
yakla m sergileyen Mutlu’ya göre, modern dünyada /slam dünyas n n tekno-bilimsel
ve iktisadî alanlarda geri kalm l I /slam’ n temel öIretisi olan Kur’an’ n vazettiIi
deIerlerden kaynaklanmam t r. Zira, ona göre, Kur’an’ n vazettiIi deIerlerle Protestan ahlâk aras nda “bireysellik, çok çal ma, yat r m ve tasarruf ve rasyonellik” aç s ndan tam bir benzerlik söz konusudur. Dolay s yla, Müslüman toplumlar n “geri kalm 17
l I ”n n nedenleri sosyo-kültürel faktörler ve tarihsel ko ullar içerisinde aranmal d r.
DiIer taraftan bu yakla m benimseyenlerin Weber’e kar yönelttikleri ele tiriler Weber’in /slam dininin vazettiIi temel deIerleri görmezlikten gelmesiyle s n rl
olmay p, onun ilk dönem /slam dininin temel toplumsal ta y c lar na ili kin ileri sürdüIü görü leri de kapsamaktad r. Ülgener ve Goitein’in gibi dü ünürlere göre, /slam
dini Weber’in ilk dönem /slam dininin toplumsal ta y c lar na ili kin çözümlemelerinin
18
19
20
de hatal olduIunu belirtirler. Turner, Ülgener ve Goitein ilk ve yay l döneminde
/slam dininin “iktisat ahlâk ”n belirleyen temel toplumsal grubun sava ç Arap bede21
vilerinden ziyade Müslüman tüccar kesiminin olduIunu belirtirler. Hatta Ülgener’e
göre, Peygamber’in Medine’de uygulamaya koyduIu ekonomik model, ticaret ve
al veri üzerindeki her türlü müdahaleyi yasaklayan “serbest pazar ekonomisi”dir.
Ancak Weber’in /slam’ n “iktisat ahlâk ”n n olu umunda, sava ç Arap bedevilerinin
etkinliIi tezini ele tiren Ülgener, Rahman, Goitein, ve Gellner gibi sosyal bilimciler,
/slam tarihi içerisinde tarihsel, toplumsal ve kültürel geli melerin, özellikle de
Weber’in ileri sürmü olduIu heterodoks, “esoterik” tasavvuf anlay n n, geleneksel
/slam dünyas nda ba ta ehirli esnaf gruplar ve küçük burjuvazi olmak üzere, toplu14

Gellner, Ernest 1981.Muslim Society, London: Cambridge University Press. p. 6.
Alatas, Hussein S. 1991. “The Weber Thesis and South East Asia”. in Max Weber: Critical Assessment 1, Vol. II, New
York: Routledge: 244-259. p. 251.
16
Özcan, Ziya 1995. “Is Islam an Obstacle to Development? Evidence to the Contrary and Some Methodological Considerations”,
in Intellectual Discourse, Vol 3, No I: 1-22, p. 19.
17
Mutlu, Kayhan 1990. “ToplumlarHn GeliIiminde Dini DeNer YargHlarHnHn Önemi”, in Journal of Islamic Research, Vol.4, No.
2: 99-104.
18
Bkz: Turner, Bryan. S. 1974. Weber and Islam, London: Routledge and Kegan Paul.
19
Bkz: Ülgener, Sabri 1981. Zihniyet ve Din, /stanbul: Der Yay nlar .
20
Bkz: Goitein, S.D. 1968. Studies in Islamic History and Institutions, Leidein: E.J. Brill.
21
Ülgener, Sabri 1984.DarlHk BuhranlarH ve slam ktisat Siyaseti, /stanbul: Maya Yay nlar .
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mun bir çok kesiminde yer etmesinin, Patrimonyal devlet geleneIinin hakim bir iktidar
biçimi haline gelmesinin /slam dünyas nda rasyonel kapitalizmin yada rasyonel bir
“iktisat ahlâk ”n n geli imini olumsuz yönde etkilediIini, dolay s yla /slam dünyas n n
öncelikle iktisadî alan olmak üzere diIer tüm sosyo-kültürel alanlarda geri kalm l I n n temel nedeni olduIunun ileri sürmü lerdir. Goitein’e göre, /slam dininin Arap
yar m adas ndan dünyan n diIer coIrafyalar na ticaret kanal yla yay lmas n saIlayarak
dinin temel toplumsal ta y c s haline gelen Müslüman tüccarlar ticaretin yan nda,
dinî bilimlerin geli iminde de etkili olmu lard r. Ancak, dinin te ekkül dönemi süresince, /slam toplumlar nda zenginlik ve sermaye olu turulmas konusunda iki farkl yakla m geli mi tir: Bir tarafta, ekonomik baI ms zl I ve zenginle meyi ruhsal özgürlük
ve içsel (manevi) güvenliIin yolu olarak gören tüccar-ulema kesiminin olu turduIu
Müslüman burjuvazi; diIer tarafta ise, genellikle toplumsal tabakan n alt kesiminde
bulunan, dünyay reddederek ya da dindar (pious) bir ya am savunarak dünyaya kar
22
riyazetçi bir yakla m sergileyen sufiler yer almaktad r. Goitein gibi Rahman da sorunun /slam dünyas nda tarihsel olarak olu an ikircikli yap dan kaynakland I n belirtir: Orta ÇaI’a deIin Müslümanlar n hayatlar nda kazanç ve zenginlik olumlu bir deIer
iken, Orta ÇaI’da /slam’ n özüyle uyu mayan, dünyaya ve dünyevî kazançlara kar
olumsuz bir tav r sergileyen öbür dünyac bir zühtçülük ortaya ç km t r. Bu anlay n
geli mesi ve yayg nl k kazanmas Müslüman toplumlarda y k c etkiler meydana getir23
mi tir.
Esas nda bu görü ün /slam’la ilgili çal malar n ve ortaya konulan yakla mlar n
temel “paradigmatik” varsay mlar ndan birini olu turduIunu söyleyebiliriz. Zira, 18.
yüzy l n sonlar ndan itibaren /slam dünyas n n geri kalm l I ile ilgilenen ve /slam
dünyas n n geri kalm l ktan kurtulmas için modernle menin kaç n lmaz bir yol olduIunu dü ünen Müslüman reformistler ile diIer entelektüel kesimlerin ve yönetici
elitlerin benimsedikleri ortak kanaattir. Turner’a göre, ilk dönem /slamc reformistler,
Saf /slam’ n modern rasyonel toplumla baIda abileceIini iddia ederek bat l
kapitalist kültürle anla maya çal m lard r. /slamî gerilemeye, Peygamber’in orijinal
mesaj n bozan halk dindarl I ve yabanc (unsurlar n) ilhak neden olmu tur. Bu mesaj, insanlar , sosyal ya am n meydan okumalar n sorumlu bu dünyac bir ahlâkla
kar lamaya çaI ran aktif, zühtçü bir mesajd r. Mistik tasavvuf, kültürel çürümenin en
24
belirgin arac olarak görülmü tür.
Kur’an’ n rasyonel ve bu dünyac bir özünün olduIuna inanan Afgani, Abduh
ve Re id R za gibi modernistlerin bak nda, /slam dünyas n n geri kalm l ktan kurtulmas için yap lmas gereken eyin Müslümanlar n kendilerini geleneksel /slam’ n
irrasyonel dünyas ndan ve bu dünyan n ba ta taklit ve tasavvuf olmak üzere temel
belirleyici unsurlar ndan Kur’an’a akl n yol göstericiliIinde dönmeleridir.
Seyyid Kutup ve Mevdudi gibi modern Selefizmin iki önemli ideoloIu, 19. yüzy l reformistlerinin modernist yakla mlar n , özellikle onlar n /slam’ n modern kapitalizm ve onun aklî ve kültürel dinamikleri ile kesinlikle çat mad I na ili kin görü lerini
ele tirmelerine raImen /slam toplumlar n n ba ta tasavvuf olmak üzere tarih içerisin-

22

Goitein (1968) p,219-220
Rahman, Fazlur (1976). slamiyet ve ktisadi Adalet Meselesi. (Tr. Y. Ziya Kaz c ). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Bas mevi, s. 10.
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de kaydettiIi kültürel ve sosyo-ekonomik geli melere yönelik çözümlemeleri
modernistlerin tezlerinin bir k sm ile ciddi biçimde örtü mektedir. Mousalli’ye göre;
Fundamentalistler modernistlerin görü lerinin bir çoIunu ele tirmelerine raImen, kesinlikle bu onlar n geleneksel olduIu anlam na gelmez. Tam tersine, onlar n
sald r lar n n önemli bir k sm geleneksel din ulemas na... yönelmi tir; Seyyid Kutub’a
göre, ulema Kur’an’ n gerçek ilkelerini anlamaya yetenekli deIildir. Çünkü onlar taklidi
takip etmi ler ve çözümleri vahyî olmay p tamam yla be erî olan hukuka ait kitaplarda
25
aram lard r.
Mevdudi ve Kutub’un temsil ettiIi Selefî yakla ma göre, /slamî bir dü ünü ve
ya am biçimi ancak kutsal Kitap’ta, Peygamber’in sünnetinde ve dört halifenin uygulamalar nda görülebilir; zira, /slam dünyas nda, dört halife sonras dönemde görülen
her türlü entelektüel ve sosyo-kültürel geli me /slam’ n gerçek özünden sapmas ya
da cahiliyyenin tekrar canlan d r. Binder’in ifadesiyle Kutub “bugün bizlerin /slamî
kültür ve /slamî kaynaklar, /slam felsefesi ve dü üncesi olarak gördüIümüz eylerin
26
çoIunu... cahiliyyenin ürünü” olarak nitelendirmi tir. Neticede, Selefî yakla m,
/slam’ n tarihsel geli imine “geri kalm l k” sorunu çerçevesinde yakla masa da, /slam
toplumlar nda tarihsel olarak ortaya ç km sosyo-kültürel geli meleri, ki tasavvuf
bunlardan en önemlisidir, kurgulad klar saf /slam’ n çözülü ü olarak deIerlendirmi lerdir. Bu aç dan bak ld I nda modernist ve selefî yakla m birbirleri ile örtü mektedir.
Yukar da izah etmeye çal t I m z “özselci” yakla m n aksine, /slam ve geri
kalm l k sorunsal n d salc bir yakla mla deIerlendiren Rodinson, /slam dünyas nda
rasyonel bir iktisat ahlâk n n, modern kapitalizmin geli meyi inin ne /slam’ n vazettiIi
deIerlerle, ne de /slam tarihi içerisinde ortaya ç kan sosyal, ekonomik ve kültürel
faktörlerle, geli melerle ili kilendirilemeyeceIi görü ünü savunur; zira ona göre, /slam
dünyas nda geri kalm l I n nedeni d sal faktörlerde aranmal d r. Weber’in /slam
dünyas nda bat tarz bir iktisadî rasyonalizmin doImay na ili kin ileri sürdüIü görü leri ele tiren Rodinson’a göre, Kur’an bir politik ekonomi kitab olmad I gibi, kapitalizmi suçlay c ya da olumlay c yarg lar da içermez; buna raImen, diIer dinlerle ve
onlar n kutsal metinleri ile k yasland I nda, ticarî aktivitelere daha olumlu bir deIer
yüklediIi görülür; zira, Kur’an ticarî aktiviteleri övmenin yan nda, ondan elde edilen
kâr Tanr ’n n bir armaIan olarak takdim eder. Yine de Kur’an baz ticaret aktivitelerini yasaklar; ancak bu yasaklar genellikle dürüst ve güvenilir olamayan ve hac farizas n n ifa edildiIi senenin belli günlerinde bu ibadeti yerine getirenler taraf ndan yap lan
ticarettir. /slam dini, özellikle de onun kutsal kitab , insan eylemlerini dünyevî ve uh27
revî olarak kategorilendirmemi tir. Ayr ca, bat da genel olarak kabul edildiIinin
aksine Kur’an kesinlikle kaderciliIi kabul etmez; tersine bireyleri dünya hayat nda
eyleme te vik eder. Kur’an’da kâdir-i mutlak bir Tanr anlay ile insan eyleminin
öncel olarak belirlendiIine dair bir dü ünce var olmakla birlikte, kitaptaki baz ayetler
28
bireylerin eyleme yönelik isteklerini te vik eder bir mahiyettedir.
Rodinson’a göre, ticarî aktiviteler aç s ndan Peygamber’in sünneti ile Kur’an
aras nda pek büyük bir farkl l k görülemez, çünkü özel mülkiyet ve ticaret konusunda
25

Mousalli, S. Ahmad 1992. “Two Tendencies In Modern Islamic Political Thought: Modernism and Fundamentalism” in
Hamdard Islamicus, Vol.17, No. 2: 51-78.
26
Binder, Leonard 1988. Islamic Liberalism, Chicago: The University of Chicago Press. p.179.
27
Rodinson, Maxim 1973. Islam and Capitalism. ( Tr. Brian Pearce), New York: Pantheon Books. p. 13-14.
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Peygamber’in hadislerinde Kur’an’da ortaya konulan görü lerin d nda yeni eyler
ortaya konmam t r. Ayr ca, Peygamber’in ticaretten övgüyle söz ettiIi ve insanlar
ticarî aktivitelere te vik ettiIi bir çok hadisi vard r. Peygamber’den sonra gelen ilk dört
halifenin ticaret konusundaki tutumu Peygamber’in tutumu ile örtü mektedir; onlar
da Peygamber gibi ticarete ve ticarî aktivitelere büyük deIer atfetmi lerdir. Peygamber’in baz ticaret türlerini yasaklayan hadisleri olmu tur; ancak, yasaklar özde liberal
29
ekonominin serbest i leyi zeminini ortadan kald ran uygulamalara yöneliktir.
DiIer taraftan, Weber’in aksine Rodinson /slam dininin toplumsal ta y c lar n n
Mekke döneminden itibaren Weber’in rasyonellik kriterlerine uyan tüccar kesimi olduIunu, ilerleyen dönemde, geleneksel /slam toplumlar nda yükselen tüccarlar kesiminin icra ettiIi ticarî faaliyetlerin Weber’in kapitalist aktiviteler hakk nda ortaya koy30
duIu ölçütlere büyük ölçüde uyduIunu belirtir. Kald ki, Rodinson’a göre, bat ile
kar la t r ld I nda, Orta ÇaI /slam dünyas nda, Marx’ n, Sombart’ n ve Weber’in modern kapitalizmin geli iminin en önemli faktörleri olarak kabul ettikleri “tecimen ve
finansman sermayesinin” geli mi düzeyde var olmu tur. Ayr ca, /slam dünyas nda,
esnaf ve tüccar kesiminin bat daki muadillerinden geri kalmayacak düzeyde rasyonel
bir ticaret anlay na ve üretim biçimine sahip olduIunu göstermeye çal r (a.g.e 7).
Ancak, Rodinson’a göre /slam dünyas nda bat daki modern kapitalizmi doIuran geliimlerin paralelinde bir çok benzer geli imler olmas na raImen, bu geli imlerin bat
tarz bir kapitalist geli imiyle sonuçlanmamas n n en önemli sâiki “tecimen ve finansman sermayesinin” “endüstriyel sermayeye” dönü ememesidir; ancak, /slam
toplumlar nda kapitalizmin temel dinamiIi olan bu sermaye biçiminin geli memesinde MoIol istilas n n iktisadî ve sosyal hayatta yol açt I olumsuz etkilerin yan nda, en
önemli neden Avrupa’n n emperyalist tutumudur. Dolay s yla Rodinson, /slam dünyas nda bat tarz bir kapitalizmin geli memesinin nedenlerinin içsel faktörlerden ziyade,
31
32
d sal faktörlerde aranmas gerektiIini söyler. Rodinson gibi, /nalc k ve Labib de,
klasik /slam toplumlar nda “tecimen ve finansman sermayesinin”, hatta uzak mesafeler aras nda devletin kendilerine tan m olduIu ayr cal kla ticaret yapan bir kapitalist
tüccar kesiminin var olduIunu ortaya koymaya çal m lard r; ancak bu dü ünürlerin
/slam dünyas nda bat tarz bir iktisadî yap n n, yani kapitalizmin doImay n n d sal
faktörlerden ziyade içsel faktörlerden ve özellikle de devletin, hayat n diIer alanlar da
dahil olmak üzere iktisadî hayata yapt I müdahalelerdir.

ÜLGENER’ N YAKLA IMI VE L M TLER
/slam dünyas n n, özellikle de Osmanl toplumunun iktisadî gerileyi inin nedenlerinden birini d sal bir faktörle -bat da 16. yüzy ldan itibaren büyümeye ba layan
Atlantik ekonomisinin Osmanl toplumunun iktisadî hayat ve tüccar kesimi üzerinde
b rakt I olumsuz etkilerle- aç klamaya çal mas na raImen Ülgener /slam dünyas n n,
özellikle Türk toplumunun iktisadî geri kalm l I n genel olarak içsel faktörlerle iktisat ahlâk n n ve zihniyetinin alt nda yatan manevi k ymetlerle- aç klamaya çal r.
Weber gibi bir dinin vazettiIi deIerlerlerin o toplumun iktisat ahlâk n n ve zihniyetinin
ekilleni inde önemli olduIunu belirtmesine raImen, Ülgener bir toplumun iktisat
29
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Rodinson, a.g.e., 28-30
31
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32
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ahlâk n anlamak için geni toplum kesimleri taraf ndan kabul görmü , benimsenmi
inanç ve deIer biçimlerine bakmak gerektiIini belirtir. Böylesi bir ayr mdan yola ç kan
Ülgener’e göre, /slam dininin kendisi, ba ta Osmanl olmak üzere diIer Müslüman
toplumlar n iktisadî geri kalm l klar n n temel nedeni olarak görülemez; bu sorunun
kökeni /slam toplumlar n n tarihsel geli iminde ve farkl dinsellik biçimlerinin ortaya
ç k nda etkin olan farkl sosyo-ekonomik ve kültürel unsurlarda aranmal d r.
Ülgener’e göre, /slam dini iktisadî geli meyi engelleyecek bir zihniyet biçimini öngörmemi tir. Zira, iktisat ahlâk n “madde, çevre ve zamana kar mesafelenmenin ölçü
33
ve s n rlar n düzenleyici normatif kurallar olarak” formülle tiren Ülgener’e göre bu
aç dan bak ld I nda, ne /slam dininin vazettiIi deIerler ne de Peygamber ve sahabenin uygulamalar asla bu üç unsura kar olumsuz bir tav r sergilemez. Ülgener, /slam’ n maddeye, ya da daha genel bir ifadeyle “dünya”ya kar tavr n n d sal bir mesafe alma olmay p, tersine içsel ilgi taraf na yönelik olduIu, bir ba ka deyi le, maddenin ya da zenginliIin bireyin iç dünyas üzerinde oynad I tesir aç s ndan yakla t I n
belirtmektedir. Zira ona göre,
“/slam dini, kirli ve günahkâr bir varl k olarak “dünyay ” d ta, yani e yan n
maddesinde deIil, içte (ilgi taraf nda) arar. Bir hadiste denildiIi üzere: “Her ne ey ki
seni Rabbinden çekip kendisi ile me gul ederse dünya i te odur”! Öylece, uzaI nda
durulmas gereken varl k - “dünya” varsa o içimizde aranacak demektir. /lgi taraf ile
arada gerektiIi kadar bir temas bo luIu b rakmaya özen gösterdikten sonra, d görüntüleri olarak mal-mülk taraf ile ili ki kurman n herhangi bir sak ncas olduIu söylenemez. /ç dünyam za hükmetmeye kalkmad kça, yiyecek, içecek, giyecek... olarak
madde taraf n n haram k l nmas için bir sebep yoktur... dünya mal ... her birinin kendi
34
maddesinden çok pe ine takt I h rs ve ihtiraslardan dolay a aI land I görülür.
Ayr ca /slam, Ülgener’e göre, (dünya) mal n elde etmeye yönelik ba ta ticaret
olmak üzere ortaya konan gayret biçimlerini te vik edici olmu tur. Buna raImen /slam
dininin bu özelliIi ba ta Weber olmak üzere diIer bir çok bat l oryantalist taraf ndan
görülmezlikten gelinmekle kal nmam , /slam dini ve vazettiIi deIerler, Weber örneIinde görüleceIi üzere, bat da rasyonel bir kapitalizmin ortaya ç k nda etkin olduIu
belirtilen “püriten ahlâk n” tam kar , z t kutbu olarak takdim edilmi tir: püriten ahlâk
“bir yandan disiplinli çal ma ve yaratma ethosu ile beraber savruk gösteri çi tüketime hiçbir zaman izin” vermezken /slam dini “rasyonel bir i ve üretim felsefesinin
35
d nda” kalm , servet birikimi ise genellikle sava lardan elde edilen ganimetler ve
36
“feodal düzenin saIlad I türlü rant kaynaklar ” sayesinde olu abilmi tir. Her ne
kadar, Ülgener’e göre, /slam’da cizye ve sava ganimetleri servet ya da kazanç yollar ndan birini olu tursa da /slam dininin orijinal kaynaklar nda görülecek olan,
“taraflar n serbest r zas na dayal ve her haliyle “bât l”a kapal bir al -veri çizgisinin srarla sürdürüldüIü... Ki inin üretim gücü veya takati üstünde veya taraflar n
r zas d nda r zk ve k smet arama(s n n) daima üphe ile kar lan(d I )... R zk n elde
edili inde mutlaka kendi benliIi d nda üstün bir kuvvete baIlanmak laz msa, onun

33
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kendinin gibi bir be er kuvvetinde deIil, ahsi irade ve gayretinin arac l I ile Allah’ n
37
fazl nda aramak ve ummak gerek(tiIidir).
38

Ayr ca Ülgener, Weber’in /slam dinine, özellikle de /slam dininin Medine döneminden itibaren Peygamber’in vefat na deIin vazettiIi deIerler ve yöneldiIi toplumsal kesime ve sonras nda dinin toplumsal ta y c lar hakk ndaki çözümlemelerinde ciddi yanl lar içermekte olduIunu belirtir. Weber’in iddias n n tersine Ülgener,
ba ta /slam’ n vazettiIi deIerler olmak üzere /slam’ n toplumsal yap s n n ve geli iminin Emeviler dönemine deIin feodal unsurlar içermediIini göstermeye çal r.
Rodinson gibi Ülgener de ilk orijininden itibaren /slam dininin ehirli bir din olduIunu
ve Weber’in iddia ettiIinin aksine, toplumsal ta y c lar n n sadece Mekke ve Medine
döneminde deIil, /slam’ n Arap Yar madas ’ndan diIer coIrafyalara yay l nda Peygamber gibi ticaretle uIra an tüccar kesiminin olduIunu belirterek /slam dininin
feodel k ymetler ta yan bedevî Arap sava ç lar n n dini haline dönü mediIini belirtir.
Ülgener’in Weber’e olan bu itiraz n a aI daki sat rlarda aç kça görmek mümkündür:
Weber, /slam’ bir feodal özellikli sava ç lar dini olarak takdim ederken...Becker, /slam’ n bedevîler aras nda gözlerini açm bir çöl dini deIil, ehirli bir
kültür dini olduIunu söyler...bizce...gerçeIe en fazla yakla abilen Oswald Spengler
olmu tur. Ona göre /slam kesinlikle bir çöl dini deIildir. Kald ki, fevkalade süratli
yay lmas s ras nda rastlad I yerler hep ehirlerdir... Eldeki belgeler bilakis /slam’ n
ülkeler aras ticaretin adamak ll geli tiIi ehirle mi bir çevrede gözlerini dünyaya
39
açt I n gösteriyor.
Ayr ca, Ülgener’e göre Peygamber’in Medine’de uygulad I iktisadî model ticarî
ili kiler üzerindeki her türlü müdahaleyi, özellikle de sat lan mallara devlet taraf ndan
fiyat konmas n (narh ) yasaklayan Serbest Pazar ekonomisidir. Kald ki bu uygulama
ciddi k tl klar n ya and I dönemlerde bile Peygamber taraf ndan sat lan mallara narh
konulmayarak devam ettirilmi tir. Ülgener’e göre, sat lan mallara narh konmamas nda
etkili olan deIi ik sosyo-ekonomik faktörler -Medine’nin site devlet yap s nda olmas ,
ehrin yeterli bir mal arz na sahip olmay p d ticarete baI ml olu u- olmas na raImen, yine de bu uygulamayla ticaretin geli tirilmesi ve böylece bir anlamda tüccar
kesiminin ç karlar korunmak istenmi tir. Ancak, Peygamber sonras dönemde, özellikle Ömer’in hilafete geçi inden sonra, pazarda sat lan mallara fiyat konulmaya ba lanm ve her türlü ihtikar yasaklanm t r: Ülgener bu olu an durumun keyfî bir uygulamadan ziyade tüketici menfaatlerinin korunmas n gerektiren sosyo-ekonomik ge40
li melerden kaynakland I n belirtir. Sonraki dönemlerde de “piyasa serbestisi” ve
“müdahalecilik” konusunda ulema ve f k hç lar aras nda iki farkl görü ü benimseyen41
lerin var olduIunu ve nihayetinde ortak bir kanaatte birle tiklerini Ülgener u ekilde izah eder:
Normal artlar alt nda fiyatlara müdahale etmemek esas -yukar da kaydettiIimiz hadiste olduIu gibi- aynen devam etmekle birlikte, fiyatlar muayyen bir haddi -iki
mislini- a t ktan sonra narh vaz’ na geçmek prensip olarak kabul ediliyordu. Bu suret37
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le serbesti ve müdahale prensipleri birbirine z t iki esas olmaktan ç kar larak, fiyat
hareketlerinin umumi seyri içerisinde birbirini takip eden iki safha haline getirilmi
oluyordu.
Dolay s yla, bu ifadeleri ile Ülgener bir anlamda serbest piyasa anlay n n
normal iktisadî ve toplumsal ko ullar devam ettiIi sürece daha sonraki dönemlerde
de benimsendiIini belirterek, /slam’ n öngördüIü iktisadî modelin serbest piyasa
ekonomisi olduIunun alt n çizmektedir.
Genel olarak bak ld I nda, göstermeye çal t I m z üzere, Ülgener /slam toplumlar n n iktisadî geri kalm l I n ya da Müslüman toplumlarda bat tarz bir kapitalizmin geli meyi ini /slam dininin vazettiIi deIerler, Peygamber ve sahabenin ortaya
koyduIu uygulamalar ve sava ç Arap bedevilerinin toplumsal ko ullar ile ili kilendirilemeyeceIini belirtmesine raImen, soruna yakla m ilk dönem Müslüman
modernistleri ve bir çok on dokuzuncu yüzy l /slamc ayd n gibi Weberci ve özselcidir;
zira Ülgener de diIerleri gibi /slam dünyas n n iktisadî geri kalm l I n n arkas ndaki
nedenleri /slam toplumlar n n tarihsel geli imlerinde ortaya ç kan ba ta tasavvuf ve
Yunan kültürünün tesiri olmak üzere farkl la t r c sosyal, kültürel ve iktisadî unsur ve
tesirlerde arar. Ülgener /slam dünyas nda az nl k da olsa Sünnî, Ortodoks, zühtçü bir
tasavvuf anlay n n özellikle Melâmîler ve Melâmî ne eye sahip tasavvuf üstatlar
(virtuosos) aras nda var olduIunu, yer ettiIini göstermeye çal mas na raImen,
Weber’in heterodoks, “esoteric” tasavvuf anlay n n en ba ta ehirli esnaf ve küçük
burjuva kesimleri ile geni halk kitleleri aras nda yer etmesinin /slam dünyas nda rasyonel bir “iktisat ahlâk ”n n geli imini engellediIi yönündeki tezine tamam yla kat l42
43
maktad r. Kald ki Ülgener’e göre, “Orta ÇaI’ n iktisat hayat n ve zihniyetini karakteristik çizgilerle ve geni say da aksettirenler... küçük tacir ve bilhassa sanat erbab d r. Bu manada “esnaf” topluluklar ... o iktisad n ta kendisidir.” Dolay s yla, Ülgener’in
tasavvufa dair yakla m n n ikircikli bir tutum sergilediIini söyleyebiliriz: Bir tarafta
/slam dininin vazettiIi temel deIer ve iktisat ahlâk ve zihniyeti ile çeli meyen hicri
ikinci as rdan itibaren /slam dünyas nda görülmeye ba layan sadece Melâmîler taraf ndan deIil Mevlânâ, Abdulkadir Geylanî, Hac Bayram- Veli gibi bir çok tasavvuf üstad n n (virtuosos) benimsediIi ve sahip olduIu Melametî ne e ve tasavvufî dünya görü ü; diIer tarafta ise, /slam’ n kazanca “dünyaya” ve çal maya ili kin vazettiIi temel
deIerlerden uzak, kadim Hint ve Orta DoIu kültürlerinden, hatta Yunan kültüründen Neo-Platonizmden- etkilenmi bât nî tasavvuf anlay . Esas nda Ülgener Anadolu’da
Hac Bayram- Veli’nin Ak emseddin kadar önemli halifelerinden biri olan B çakç
Ömer ile ba layan Bayramiyye-MelâmîliNi geleneIini bir Melâmî tarikat olarak görmesine raImen, Ülgener’in MelâmîliIe bak /bn Arabî’nin Fütûhât-H Mekkiye’de Melâmîlik
ile ilgili olarak ileri sürdüIü görü lerle örtü mektedir. Zira /bn Arabî gibi Ülgener de
MelâmîliIi seçkin tasavvuf ehlinin ahlâk ve dünya görü ü olarak nitelendirmekte,
dünya-içi zühtçülük noktas ndan bak ld I nda ise Melâmîlerin, a aI daki sat rlarda
görüleceIi üzere, bat daki Protestan mezheplerinin üyelerinden geri kalmayacak düzeyde “püriten” ve “riyazetçi” bir anlay ve ya am biçimine sahip olduIunu belirtmeye çal m t r:
“Dünya,” Melâmî için bir haz ve zevk ortam olmad I gibi günah ve kusurlar na
bula lmamak için uzaI nda durulmas ve kaç n lmas gereken bir “ölümlü dünya” da
42
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deIildir; tam tersine i lenmek, ekil ve düzen verilmek üzere müminin önüne serili bir
madde ve malzeme y I n d r...Melâmi için çile, züht ve türlü yollarla dünyay terk etmek diye bir ey yoktur. /kinci devre Melâmîleri’nden Sar Abdullah Efendi söyler:
MelâmîliIe gönül vermi ki i “el-kâsibu habibullah” gereIince dünya i lerinden bir
me ru kâr ile me gul olmak laz md r... [Melâmîlik’te] i ve çal ma... yaln z göz yumulan bir dünya alâkas deIil, tam tersine vazife bilinci haline getirilmi ve neredeyse
44
ibadet derecesine yüceltilmi bir me guliyet olarak kar m za ç k yor.
Ancak Ülgener, diIer “bât nî” tasavvuf anlay lar ile kar la t r ld I nda MelâmîliIin “etki alan n n ve hitap ettiIi kütlenin dar ve s n rl ” olduIunu, dolay s yla, Osmanl ’da dar bir esnaf kesimi aras nda sürdüIünü belirtir. Osmanl esnaf n n Melâmet
anlay ve fütüvvet idealleri çerçevesinde ekillenmi Ahi te kilat ile olan tarihsel ve
kültürel baI n n fark nda olmas na raImen Ülgener, Osmanl döneminde yaz lan ve
esnaf n iktisat ahlâk n n
ve zihniyetinin temel deIerlerini vazeden
fütüvvetnamelerdeki Melâmî anlay bir anlamda görmezden gelerek Melâmî anlay n geni esnaf kesimleri üzerindeki etkisini göz ard etmi tir. Ayr ca Ülgener bât nî
tarikat anlay lar n n ba ta esnaf olmak üzere geni toplumsal gruplar aras nda yer
ederek, bir anlamda, Osmanl toplumunun iktisat ahlâk n ve zihniyet biçimini /slam’ n
45
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vazettiIi temel deIerlerden uzakla t rd I n söylemeye çal r. Hatta Ülgener AleviliIin ve diIer bâtinî tarikatlar n esnaf üzerindeki etkilerinin on üçüncü yüzy l gibi çok
erken bir dönemde ba lad I n ve bu yüzden de esnaf te kilatlar n n ilk olu umlar ndan itibaren ulema ve eriat savunucusu kesimler taraf ndan ele tirildiIini söyler.
Dolay s yla Ülgener’e göre, bizde ya anan süreçle bat l toplumlarda ya anan
süreç birbiriyle taban tabana z t süreçlerdir: Bat da esnaf kesimleri sahip olduklar
iktisadî rasyonalite, püriten deIerler ve diIer iktisadî geli melerin etkisiyle burjuvaziye
dönü ürken, Osmanl toplumunda esnaf kesimi bât nî tasavvufî zümrelerin etkisinde
kalarak /slam dininin kazanc ve kazanca yönelik gayretleri olumlayan temel deIerlerinden uzakla arak toplumdaki sermaye birikimini ve iktisadî geli imi önleyici deIerlere ve zihniyet biçimine sahip kesimler haline dönü mü tür. Kald ki, bu durum sadece
esnaf kesimi ile s n rl deIildir, ba ta bat da geli en Atlantik ekonomisinin Osmanl
iktisad üzerinde b rakt I olumsuz tesirler ile diIer sosyo-kültürel faktörler tüccar
kesiminin iktisadî gücünü kaybederek esnafla mas na neden olmu tur.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Rodinson ve diIer d salc yakla m benimseyen
Wallerstein, Samir Amin, Keyder gibi sosyal bilimciler haricinde, Ülgener de dahil
olmak üzere bat da ve /slam dünyas nda geri kalm l k sorunsal ile ilgilenen ve özselci
yakla m benimseyen akademisyenlerin ve entelektüellerin, hatta bürokratlar ve
politikac lar n soruna ili kin yakla mlar , büyük ölçüde Weber’in /slam’a dair tezlerini
yads maya çal malar na raImen Webercidir. Zira, bu yakla m benimseyenler /slam
dünyas n n geri kalm l I n /slam dininin vazettiIi deIerlerle deIil, ba ta tasavvuf
olmak üzere /slam tarihi içerisinde ortaya ç kan sosyo-kültürel geli melerle izah etmeye çal rlar. Ülgener bu yakla m Melâmîler hakk nda ortaya koyduIu deIerlendirmelerle a maya çal m t r; ancak son kertede Ülgener Weber’le ayn görü ü paylaarak /slam dünyas nda rasyonel bir kapitalizmin bât nî tasavvuf anlay n n ba ta
esnaf olmak üzere geni toplumsal kesimler aras nda yer etmesi sonucunda geli mediIini söylemeye çal r.
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