
Dini Mekânsal Temsilin Piyasacı-Liberal Akışkanlığı: 
Küre-Muhafazakarlaşma ve İstoç Camileri

Th e Marketplace-Liberal Fluxation Of Th e Religious Spatial 
Representation: Global-Conservatism And Th e Mosques Of Istoc

Hülya Biçer

�

Özet: Bu çalışmada Türkiye’de dinin (İslamiyet) küresel piyasa ekonomisi ilişkisi içerisinde Batı’ya en-
tegre olmasının toplumsal kimlik düzeyinde ortaya çıkardığı küre-muhafazakâr yeni gelişme İSTOÇ Ca-
mileri aracılığıyla tartışmaya açılmıştır. Küreselleşmeci-muhafazakârlığın toplumsal kimlikleri yeniden 
biçimlendirmesinde, kimliğin en dirençli olması beklenen din alanında dahi bir uyum söz konusudur. 
Türkiye’de içi boşaltılmış, taklitçi-kopya klasik ve modern cami örnekleri küre-muhafazakâr mimari an-
layışının örnekleri olarak İslamiyet’in ABD eksenli verili düzene yama bir biçimde entegre olmasını ifade 
etmektedir. Küresel piyasa ekonomisi içerisinde önem kazanan ticaret merkezlerinden biri olarak İSTOÇ 
Ticaret Merkezi Sitesi , dünyadaki şirketlerin yerelden küresele ulaşma arzusunun Türkiye’deki örnekle-
rinden biridir.
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Abstract: Th is article discusses the role of religion (Islam) in the integration of Turkey with the West with 
an agenda of global free market economy and also the eff ect of this globalist-conservative integration on the 
social identity. Th e mosques of ISTOC are used as the main examples for this discussion. A conformity even in 
the religious field which would normally be resistant, is seen as the globalist-conservatism redesigns the social 
identities. Th e spurious, counterfeit-copied classical and modern mosques express the integration of Islam 
to the USA-centered order as a patch. ISTOC Trade Center is an important actor within the global market 
economy and is a good example of the longing of the local firms to become global. 
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DİNİ MEKÂNSAL TEMSİLİN PİYASACI-LİBERAL 
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VE İSTOÇ CAMİLERİ
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�

İSTOÇ Ticaret Merkezi sitesi ile ilgili yapmış olduğumuz ilk çalışmamızda kü-
reselleşme ile İslamcılık arasındaki (küre-muhafazakârlaşma) ilişkiyi ele aldık.1 

Bu çalışmada Türkiye’de dinin (İslamiyet) küresel piyasa ekonomisi ilişkisi içe-
risinde Batı’ya entegre olmasının toplumsal kimlik düzeyinde ortaya çıkardığı 
küre-muhafazakâr yeni gelişmeyi İSTOÇ Camileri aracılığıyla tartışacağız.2

Küreselleşme, dünya tarihi ve uygarlığının tahrip edildiği, dünyanın ekolo-
jik dengesinin, toplumların tarihi miraslarının, kültürlerinin, insan haklarının 
göz ardı edildiği bir süreçtir. Türkiye’de küreselleşme sürecinin başlangıcında 
(1980’li yılların başında) İstanbul’un Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Beyoğ-
lu’nu küresel kent biçimine uygun hale getirme yönünde yaptığı çalışmalar sı-
rasında “Eğer tarihi eserleri korumak kalkınmaya engel olacaksa biz buna karşıyız.”3 
demişti. Günümüz Türkiyesi’nde ise Marmaray Metro Projeleri çalışmaları sıra-
sında tesadüfen açığa çıkan arkeolojik buluntular neticesinde alanda kapsamlı 
arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılması, projenin tamamlanmasını geciktirdiği 
için konuya (Yenikapı kazılarına) sık sık olumsuz atıfl arda bulunuldu. Yenika-
pı’da gerçekleştirilen çalışmalarda İstanbul’un bilinen tarihini değiştirecek (do-
layısıyla hem kent tarihini hem de dünya kültür tarihini etkileyecek) boyutta çok 
önemli buluntulara rastlandı. Ama küresel piyasa ekonomisinin mantığı farklı 
işlemektedir. Önemli olan yegane şey “şehri küresel kent yapma potansiyeline 
kavuşturacak adımların hızla atılmasıdır.” Ve ulaşım da küresel bilgi/sermaye 
akışının sağlanabilmesi için geliştirilmesi gereken en temel ayaklardandır. Küre-
selleşme süreci yalnızca tarihi mirasın önemsizleştirilmesi, çevrenin tahribatı ve 

1 Hülya Biçer, “Küre-Muhafazakâr Farklılaşma ve Uyum: İSTOÇ Ticaret Merkezi Sitesi ve 
Camileri”, Sosyologca, Sayı: 5, İstanbul, Doğu Kitabevi, 2013, s. 225-240.

2 Ertan Eğribel’in çeşitli çalışmalarında temellendirdiği küre-muhafazakârlaşma ve iğreti (eğ-
reti) gerçeklik-kurmaca kültür kavramını bu çalışmada da konunun aydınlanması için kulla-
nıyoruz. 

3 Ayfer Bartu, “Eski Mahallelerin Sahibi Kim?: Küresel Bir Çağda Tarihi Yeniden Yazmak”, İs-
tanbul: Küresel ile Yazmak”, İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, İstanbul, Metis Yayınları, 2009, 
s. 48.
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insan hakları ihlali ile sınırlı bir kapsama alanına sahip değildir. Küreselleşme, 
toplumsal kimliklerin biçim değiştirdiği/yeniden tanımlandığı, özcü mutlaklı-
ğın yüceltildiği, toplumsal gerçekliğin yeniden inşa edildiği bir süreç olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Küreselleşmeci-muhafazakârlığın toplumsal kimlikleri yeniden biçimlendir-
mesinde, kimliğin en dirençli olması beklenen din alanında dahi bir uyum söz 
konusudur. Türkiye’de içi boşaltılmış, taklitçi-kopya klasik ve modern cami ör-
nekleri küre-muhafazakâr mimari anlayışının örnekleri olarak İslamiyet’in ABD 
eksenli verili düzene yama bir biçimde entegre olmasını ifade etmektedir. Küre-
sel piyasa ekonomisi içerisinde önem kazanan ticaret merkezlerinden biri olarak 
İSTOÇ Ticaret Merkezi Sitesi4, dünyadaki şirketlerin yerelden küresele ulaşma 
arzusunun Türkiye’deki örneklerinden biridir. İSTOÇ’un camileri ise küresel 
düzenin akışkan hale getirdiği mekânların din alanındaki bir tezahürüdür. Bu 
nedenle küre-muhafazakâr piyasacı-liberal akışkanlığın temsili örnekleri duru-
mundadırlar. İkili-cami anlayışı hem geleneğin yeniden üretilmesinde biçimsel 
belirsizliğin, hem de dinde ayrıcalıklı yeni piyasacı anlayışın bir uzantısıdır. 

İki Cami Arasında Beynamaz?: İSTOÇ Camii ve İSTOÇ Yeni Camii

İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin ilk camisi 19965 yılında ibadete açılan İSTOÇ Ca-
mii’dir. İSTOÇ Camii 1990’lı yılların özgünlükten yoksun, Osmanlı cami mima-

4 İSTOÇ Ticaret Merkezi sitesinin küreselleşme ile ilişkisini önceki çalışmamızda tartıştık. Bkz. 
“Küre-Muhafazakâr Farklılaşma ve Uyum: İSTOÇ Ticaret Merkezi Sitesi ve Camileri”, Sosyo-
logca, Sayı: 5, İstanbul, Doğu Kitabevi, 2013, s. 225-240.

5 (Çevrim içi) http://www.bagcilarmuftulugu.gov.tr/?Bid=238056, (09.10.2012). İSTOÇ Ca-
mii’nin yapılış yılı cami minaresinin üzerinde 1991, Bağcılar Müftülüğü’ne ait cami tabelasın-
da ise 1993 olarak belirtilmiştir. Bağcılar Müftülüğü’nün resmi web sitesinde caminin yapımı-
na 1993 yılında başlandığı ifade edilmiştir.
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risinin altın çağına göndermede bulunan ama geleneğin yeniden üretilmesiyle 
(veya geleneğe sahip çıkılmasıyla) yakından uzaktan ilişkisi olmayan kopya-tak-
lit cami mimarisi eğilimini yansıtan örneklerdendir. Günümüzde sıkça rastladı-
ğımız Osmanlı Klasik dönem cami mimari geleneğini idealleştiren ama içeriği-
ni boşaltan ve şekle indirgeyen dogmatik/kalıpçı anlayış bu camide kendisini 
göstermektedir. İSTOÇ sitesinde bulunan diğer cami farklı özellikler gösterse de 
aynı biçimsel ve ayrıcalıklı yapıyı tekrar etme çabasındadır. TEM otoyolundan 
geçerken yan yolun kenarında görülen yeni İSTOÇ Camii bu anlamda örnekleri 
hızla artmaya başlayan özel konut-site yerleşmeleri içerisindeki özel camilerin 
ticaret sitesi içinde bir tekrarıdır. Konumu (TEM Otoyolu’nun yanında) ve içeri-
sinde yer aldığı ticaret sitesinin bir yapı unsuru olmasıyla mekânı kendi başına 
tanımlayamayan, çevresindeki sosyal faaliyetlere yabancılaşmış, eklenti, yama 
küre-yerelleşmenin bir örneğini temsil etmektedir. İSTOÇ Camii bir site (kapalı 
cemaat) camisidir, fakat diğer site camilerinden farkı kişilerin özel konutlarının 
bulunduğu kapalı/açık bir sitenin değil, küçük üreticilerin örgütlenerek meyda-
na getirdiği “küresel örgütlenmeye uyumu ve bağlanmayı” belirten bir piyasacı-libe-
ral ticaret sitesinin camisi olmasıdır. Bu anlamda İslami vurgu yanında ve ötesin-
de bir küreselleşme ve muhafazakârlaşma ilişkisi ve vurgusuna sahiptir. Dini bir 
ortak bilincin uzantısı olmanın ötesinde küresel yeni ilişkilere bağlanmayı ve bu 
ilişkileri öne çıkarmayı üstlenmektedir.

Fotoğraf 1/2: İSTOÇ Camii’nin TEM Otoyolundan görünümü (solda). 
İSTOÇ Camii ve reklamlar istilası altında işyerleri (sağda).

İSTOÇ’ta yol kenarında bulunan bu cami siteye özel değil, dışarıya açıktır. Fa-
kat site lüks rezidanslı, dışarı kapalı güvenlikli özel konut sitelerini aratmayacak 
derecede gözlem altındadır. Burada küreselleşmenin bir başka özelliği (gözet-
leme-denetleme) karşımıza çıkmaktadır. Kameralar ve güvenlik görevlilerinden 
habersiz hareket etmek mümkün değildir. Girilecek olunan yer her ne kadar tüm 
topluma açık ve kamusal ticaret ve ibadet mekânı olsa da, caminin dışarıdan bir-
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kaç fotoğrafını çekmek bile bu sitenin asayişinden sorumlu birimlerde tedirginlik 
yaratmakta ve üst makamlardan/site yönetiminden alınacak izne bağlanmakta-
dır. Caminin ve ticaret sitesinin dört bir yanı güvenlik kameraları ile izlenmekte, 
herhangi rahatsızlık verilecek bir unsurla karşılaşıldığında güvenlikten sorumlu 
ilgililer araçlarıyla “olay yerine” gidip duruma “müdahale” etmektedirler. Bu 
durum küresel dünya düzeninin piyasacı-liberal bütün akışkanlığına karşılık 
dünya görüşü ve siyasi tutum açısından ayrımcı, güvensiz, sürekli gözlem ve de-
netimi gerektiren kaotik yapısından kaynaklanmaktadır. Postmodern dönemde 
her şey belirsiz, muğlak, akışkan, tüm olanaklara, tehlikelere açık bir haldedir. 
Önemli olan bunun gerçekliği veya bilinci değil her anda ve yerde buna uyumlu 
olmaktır. Küresel düzende insanların en özel duygularıyla baş başa kalması ge-
reken, uhrevi, kutsal mekânlar bile denetlenmekte veya küresel düzen insanların 
en saf anlarında bile gözetimde olduğunu hatırlatan farklı bir uyumu belirtmek-
tedir. Piyasacı-liberal akışkanlık gerçekte muhafazakâr bir gözetim ve denetimle 
birliktedir.

Fotoğraf 3/4: İSTOÇ Camii üzerindeki “Camimiz ve çevresi 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmek-
tedir.” ibareli tabela (solda), İSTOÇ Camii’nin içinden bir görünüm

İSTOÇ Camii’nin içerisinde, ana ibadet mekânının olduğu kısımda tefsir, 
hadis, fıkıh, İslam tarihi ve genel kültür konularını içeren 2000 kitaplık bir kü-
tüphanesi bulunmaktadır.6 İSTOÇ Camii’nde kütüphane (bazı Osmanlı dönemi 
camilerindeki gibi) caminin içerisine, ana ibadet mekânına yerleştirilmiştir. Bir 
taraftan küresel piyasa ilişkilerine entegrasyon sağlanırken, diğer taraftan Os-
manlı Klasik dönem mimarisinin taklit edilmesi, yine Osmanlı dönemindeki gibi 
“cami içinde kütüphane kurma”nın geleneği yüceltmenin bir göstergesi olarak 

6 (Çevrimiçi)http://www.turkiyediyanethaber.com/1206-istanbul-istoc-camii-icersinde-ku-
tuphane.html, 17.08.2012.
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sunulması küresel düzen içerisinde yerel değerlerden uzaklaşmak istememe, bir 
anlamda geleneksel kimliğini muhafaza etme isteğini yansıtmaktadır. Bu durum 
gerçekte çarpık bir anlayıştır. Küresel düzen yereli “kendine uygun” biçimde 
törpülemektedir. Bu nedenle cami içindeki düzenlemeler, mekânlar geleneği ko-
rumak veya yeniden üretmek yerine her unsuru genel bağlamı dışına çıkararak, 
kendi başına, eklenti haline getirmekte, küre-yerel mekân ilişkileri içinde eğreti-
lik biçiminde öne çıkarmaktadır. 

Fotoğraf 5: İSTOÇ Camii içindeki kütüphane

Pazar günleri İSTOÇ Ticaret Merkezi kapalı olmasına rağmen sitenin ilk ca-
misi olan İSTOÇ Camii açıktır, İSTOÇ çevreyolu üzerinde kalan İSTOÇ Yeni Ca-
mii ise pazar günleri kullanıma kapalıdır.7 Osmanlı Klasik dönem cami mimarisi 
kopyası olan cami İSTOÇ’un TEM Otoyolu tarafında kalan ilk camisidir. İSTOÇ 
çevreyolu kenarında bulunan İSTOÇ Yeni Camii ise tamamen farklı bir anlayışı 
temsil etmekte, dinde parçalanma ve özelleşmenin bir örneği olarak postmodern 
mimari tasarıma sahip cami temsilini üstlenmektedir. İSTOÇ Yeni Camii’nin 
mimarı, Şakirin Camii’nde ortaya koyduğu mimari üslupla “modern” bir cami 
mimarisi oluşturma çabasına giren deneyimli mimar Hüsrev Tayla’dır. Hüsrev 
Tayla Şakirin Camii’ni “modern” bir cami olarak tasarlamış, daha sonra yaşanan 

7 Bir pazar günü ziyaret etmek istediğimiz İSTOÇ Yeni Camii için İSTOÇ’un güvenlik birimi 
tarafından caminin kapalı olduğu bilgisi verilmiştir.
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çeşitli durumlardan hoşnut olmayarak Şakirin Camii projesinden ayrılmıştır. Bu 
konunun ayrıntılarına Şakirin Camii örneğini ele aldığımız çalışmamızda yer 
vermiştik.8 Hüsrev Tayla, modern cami mimarisi tarzı yaratma çabasıyla Türki-
ye’de üç cami tasarladığı belirtmiştir. Bunlardan ikisi İstanbul’da, biri Adana’da-
dır, mimar bu üç camiyi üçüz olarak nitelendirmiştir. Adana’daki tamamlanma-
mış olan Paktaş Camii9, İstanbul’dakiler Şakirin Camii ve İSTOÇ Yeni Camii’dir. 
Ancak mimarın aynı cami tasarımlarını tekrarlaması dini ve sosyal mekân ilişki-
sinde bir bütünlük ve etkinlik sağlama amaçlı değildir. Benzerlik dış görünüşte, 
kabukta kalmaktadır. 

Fotoğrafl ar 6/7: Karacaahmet Mezarlığı içindeki Üsküdar Şakirin Camii (solda), 
Adana’daki Paktaş Camii (sağda)

Hüsrev Tayla Şakirin Camii projesinden ayrıldıktan sonra caminin mimarisi 
(süsleme, detay ve iç tasarımı dışındaki caminin kabuklu dış tasarımı) kısmen 
aynı kalmıştır. Şakirin Camii iç ve dış tasarımı, eklektikliği, yapılış hikayesi ve 
bu hikayede yer alan karakterler ve her bir ayrıntısıyla birlikte modern değil, 
postmodern bir camidir. İlk çizimleri 1980’lere uzanan kabuklu “modern” cami 
tasarımı Adana’daki cami örneğinde yarım kalmış, Şakirin Camii’nde birtakım 
anlaşmazlıklar çıkmasıyla gerçekleşememiştir. Tayla, eskizlerini hazırladığı 
cami mimarisini İSTOÇ Yeni Camii’nde uygulama olanağı yakalamıştır. Hüs-
rev Tayla’nın 1980 yılında TBMM’ye yapılacak cami için hazırladığı üç cami 
eskizinden dönemin TBMM başkanınca beğenilmiş ve yaptırılmaya başlana-
cak olanı, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle gerçekleşmemiş bir proje ola-

8 Bkz. Hülya Biçer, “Günümüz Cami Mimarisinde Geleneğin Belirsizleşmesi ve Eklektisizm: 
Postmodern Cami Anlayışı Olarak Üsküdar Şakirin Camii Örneği”, Sosyologca, Sayı: 1, İstan-
bul, Doğu Kitabevi, 2011, s. 289-302.

9 2000’li yıllarda Tarsus-Adana karayolunun kenarındaki bir fabrikanın camisi olarak yapıl-
maya başlanan Paktaş Camii, cami yapımını fi nanse eden fi rmanın ifl as etmesi sonucunda 
betonarme olarak yarıda kalmış, tamamlanamamıştır. Hüsrev Tayla, “İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığı ve Şakirin Camii”, İstanbul’da Karacaahmet Tarihi Mirası İçinde Şakirin Camii, İstan-
bul, Semiha Şakir Vakfı, 2011, s. 125.



265

TOPLUMSAL GERGEÇİN YİTİRİLMESİ, İĞRETİ İKTİDAR VE KURMACA KÜLTÜR

rak kalmıştır. H. Tayla, İSTOÇ’a yeni bir cami yaptırmak istendiğini öğrenince 
1980’de hazırlamış olduğu bu cami eskizini sunmuş, fakat İSTOÇ site yöneti-
mi tasarımdan hoşlanmamıştır. H. Tayla, İSTOÇ’un içerisindeki site yapıları-
nın hepsinin tek istikametli tonozlarla10 örtülü olduğunu vurgulayarak kendi 
cami tasarımında iki yönlü tonoz biçimli bir örtü kullanacağını, dolayısıyla bu 
tasarımın site mimarisine uyumlu olacağını ifade edince site yönetimini ikna 
etmiş, proje kabul edilmiştir. Böylece 1980’de gerçekleştirilemeyen cami projesi 
İSTOÇ Yeni Camii’nde uygulanmıştır.11

Fotoğraf 8/9: İSTOÇ Yeni Camii’nin dışı ve içi

İSTOÇ Yeni Camii özelleştirilmiş, parçalanmış postmodern bir camidir. Cami-
ye bağlı kütüphane ve kafeterya gibi işlevlendirilmek üzere alanlar tasarlanmış-
tır.12 Caminin avlusunda bulunan küçük yapı, Kültür Merkezi olarak adlandırıl-
makta ama İSTOÇ Cami Yaptırma Derneği’nin bürosu olarak kullanılmaktadır. 
İSTOÇ’un ilk camisinde olduğu gibi bu caminin de içinde ve dışında güvenlik 
kameraları bulunmaktadır. Sitenin içerisinde yalnız cami değil, tüm sokaklar her 
an izlenmektedir. Küreselleşmenin “mekânı kontrol altına alma” düsturu İstan-
bul’daki camilerin neredeyse tamamı (ve pek çok türde kamusal/özel alan) için 
de geçerlidir. Bunun dışsal güvenliğin ötesinde en samimi, en saf duyguları de-
netleme veya uyumlu hale getirmeyle ilişkisi vardır. İnsanlardan gönüllü olarak 

10 Tonoz, “örgü teknikleri kullanılarak inşa edilmiş, kagir, eğirsel yüzey ya da yüzeylerden 
oluşan mimari örtü öğesi”dir. Metin Sözen; Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü: 
Resim-Heykel-Mimarlık Geleneksel Türk Sanatları Uygulamalı Sanatlar ve Genel Sanat Kavramları, 
İstanbul, Remzi Kitabevi, 2011, s. 305.

11 Hüsrev Tayla, a.g.e., s. 127.
12 Fakat camiyi ziyaret ettiğimiz sırada bahsi geçtiği şekilde aktif bir kütüphane ve kafeteryaya 

rastlamadık.
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bu istenmektedir. Böylece en özel alanlara kadar bile küresel-muhafazakârlaşma 
girmekte ve kendisini hissettirmektedir.

Fotoğraf 10/11: İSTOÇ Yeni Camii’nin İSTOÇ Ticaret Merkezi içindeki bir sokaktan görüntüsü 
(solda), İSTOÇ Yeni Camii’nin otomatik açılıp kapanan ana giriş kapısı (sağda)

İSTOÇ Ticaret Merkezi Sitesi’ndeki durum Türkiye’de özellikle 1980’lerden 
sonra ivme kazanan piyasacı-liberal yeni muhafazakâr-kapitalist ilişkiler çerçe-
vesinde nüfuzunu arttıran küreselleşmenin görüntüsüdür. İSTOÇ Ticaret Mer-
kezi sitesi küresel düzene uyumunu arttırarak Türkiye’nin ticaret hayatının 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Site içerisinde bulunan biri klasik Osmanlı 
mimari geleneğinin kopyası, diğeri postmodern olmak üzere iki cami bulunma-
sı, küreselleşmenin din üzerindeki etkisini gündeme getirmektedir. İkinci cami-
yi ticari sermayenin, küresel düzen içerisindeki yerel değerlerini/muhafazakâr 
yönünü gösterme çabası olarak değerlendirmek mümkün olmaktadır. İSTOÇ 
camilerinin küreselleşmeyle uyumlu küre-muhafazakârlaşmanın bir sonucu ol-
duğunu söyleyebiliriz. Temelde her iki cami de geçmişteki toplumsal/geleneksel 
bağlamından koparılarak küresel dünya düzeninin mekânı kendine göre biçim-
lendirme özelliğinin örnekleri olarak eskinin yerine ikame edilmiş yeni “eğreti 
gerçeklik”i temsil etmektedir.

1950’lerin liberal iktisat politikalarından 1980’lerin neoliberal iktisat politi-
kalarına geçiş dünyadaki ekonomi sistemlerinin tümünde revizyona sebep ol-
muştur. Küreselleşme, 1989 sonrası tek hakim güç haline gelen ABD’nin siyaset, 
ekonomi ve kültür düzeyindeki mevcut politikalarının diğer ülkeler tarafından 
benimsenmesidir. Küresel düzenle uzlaşma ve farklılık, İslamiyet’in özelleşmesi 
ve ılımlı hale getirilmesi, kapitalizmle uyumlulaştırılması gibi yollarla sağlan-
maktadır. İSTOÇ Ticaret Merkezi Sitesi’nin camileri, küresel dünya düzeni ile 
farklılaştırılmış, özelleşmiş, parçalanmış toplum kimliğinin bir unsuru olarak 
İslamiyet’in rahatlıkla birliktelik içerisinde var olabiliyor olmasını somutlaştır-
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maktadır. Küresel piyasa ilişkilerine eklemlenen din, caminin toplumsal gerçekli-
ğinin anlamının değiştirerek eğreti bir gerçeklik algısı içinde “kurmaca kültür”ün 
yaratılmasına yol açmaktadır. Yeni kurmaca-eğreti kültür din anlayışının küresel 
ilişkiler içerisinde yeniden konumlandırılmasının da bir yoludur.

Türkiye’deki İslam anlayışının temelde olmasa da uygulamadaki tartışma-
lı yönlerinin, yeni muhafazakârlaşmanın ilahiyat bilimi açısından yorumunun 
tartışıldığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. İlahiyat alanı dışında farklı top-
lumbilimlerinde de konu ele alınmaktadır. Bizim açımızdan çok ilgi çekici değil 
ama konunun dışarda da tartışılma biçimini göstermesi açısından dışarıda etki-
li olan, Türkiye’de de kimi çevrelerce önemsenen bir görüşü tanıtarak konuya 
olan katkıları belirtmeye çalışacağız. Yazarın görüşü ilgi çekici olmasına rağmen 
kavramlaştırma ve temellendirme çabası karışık ve yersizdir. Fransız düşünür 
Roger Garaudy, Batı etki ve yönlendirmesine bağlı ve Batı dürtüsüyle ortaya 
çıkan “entegrist İslam” anlayışını, “Üçüncü Dünya ülkeleri” üzerinden tartış-
mıştır.13 R. Garaudy, İslam inancının tarihin önceki dönemlerinde sahip olduğu 
kültür yapısı ve kurumlarıyla özdeşleştirilmesi yoluyla Batı’ya entegre ve İslam 
dininin aslına ters bir İslamiyet anlayışının dünyada hüküm sürdüğünü ifade et-
mektedir. Ona göre “Üçüncü Dünya ülkelerindeki entegrizm ve onun bütün şekilleri, 
Rönesans’la birlikte Batı’nın kendi kültür ve gelişme modelini bu uluslara zorla kabul 
ettirme arzusundan doğmuştur.”14 Dolayısıyla bu ülkelerdeki İslamiyet’in entegrist 
durumu Batı’nın bilinçli olarak gerçekleştirdiği projedir. R. Garaudy’nin gelişme-
ye karşı hareketsizlik, modernizme karşı gelenek, tarafsızlığa karşı dogmacılık 
olarak tanımladığı entegrizm, böyle bakıldığında ve Türkiye açısından gündeme 
getirildiğinde günümüzde çağa ayak uyduran/modern/ılımlı İslami yaklaşım-
lar, R. Garaudy’den bir yönüyle destek alabileceklerdir. R. Garaudy gerçekte Batı 
dayatmasıyla İslamiyet’in doğduğu koşullardaki formunun mutlaklaştırıp, yaşa-
nan dönemin toplumsal koşullarına ve kültürel yapısına uyumlandırmamasını 
eleştirmektedir. Başka bir deyişle İslamiyet’in dogmatik olarak tanıtılarak dinin 
düşünceden/akıldan koparılmasına karşı çıkmaktadır. Fakat ilginçtir ki günü-
müz Türkiyesi’ndeki küresel düzen ve sermayeyle uyumlu uygulamalar da kay-
naklarını Batı neoliberalizm ve kapitalizminden almaktadırlar. İlk bakışta (veya 
düz mantıkla yaklaşıldığında) Türkiye’deki durum R. Garaudy’nin İslamiyet’in 
kendini yenilemesi/toplumsal değişime ayak uydurması gerektiği yolundaki 
fi kirlerini destekler gibi görünebilir. Fakat Garaudy’nin temel eleştirisi Batı’ya 
entegre olmuş inanç sistemidir. Bu sistem Batı hegemonyasını devam ettirme 
üzerine kuruludur. Garaudy’nin “Üçüncü Dünya ülkeleri” olarak adlandırdığı 
Cezayir, İran, İsrail, Suudi Arabistan’daki entegrist veya dogmatist İslamiyet, 
Türkiye’de yine Batı dürtüsüyle “modernleşmektedir.” Özünde Batı kimliği al-

13 Roger Garaudy, Entegrizm: Kültürel İntihar, İstanbul, Pınar Yayınları, 2010.
14 Roger Garaudy, a.g.e., s. 9.
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mak anlamında modernleşmemekte, ancak piyasa ilişkilerinin ve ekonomik iler-
lemenin bir payesi olarak küresel düzene uyum göstermektedir. Bu durumda 
Türkiye’deki İslam anlayışının R. Garaudy’nin bahsettiği biçimiyle entegristleş-
mediğini ama mevcut dünya düzeninde giderek mutlak hale gelen küresel dün-
ya düzenine (ABD dünya egemenlik sistemine) eklemlendiğini söyleyebiliriz. Bu 
durum da dinin toplumsal gerçekliğinin yeni bir eğreti-kurmaca kültür ile yeni-
den biçimlendiğinin işaretidir.

Sonuç Yerine

II. Dünya Savaşı sonrası dünya konjonktürünün etkisiyle ekonomiye yeni bir 
düzen getirilmesi neticesinde başlayan iki kutuplu Batı-merkezli modernleşme 
süreci, 1970’lerin sonundan itibaren tüm ülkelerde ivme kazanmaya başlamıştır. 
Planlama anlayışı ile başlayıp daha sonra tam tersi bir anlayışla kamu yatırımları-
nın özelleştirilmesi, yabancı yatırımların teşvik edilmesi, uluslar arası ekonomik 
birliktelikler yaratılması gibi temel düsturlarla tanıtılan kalkınma anlayışı sadece 
maddi dünyayı değil insanın duygularını ve en kutsal/tartışılmaz değerlerini de 
tahrip etmiştir. Bunu piyasacı-liberal muhafazakâr bir anlayış ve taşralaşma ile 
yaygınlaştırmıştır. 1999’dan günümüze küreselleşme karşıtı protesto hareketle-
ri de küreselleşmiş durumdadır. Küresel dünya düzeninde devletin niteliği ve 
görevleri yeniden tanımlanmaktadır. Özelleştirmeler artmaktadır. Uluslar arası 
piyasalarda esen liberalizasyon havası ülkeler özelinde toplumsal kimliklerin 
eğilip bükülmesine, yerel kültürlerin tahrip edilmesine yol açmaktadır. Küresel-
leşmenin toplumsal kimlik düzeyinde neden olduğu değişimin Türkiye’deki ör-
neklerinden biri cami mimarisinde benimsenen anlayışlarla karşımıza çıkmakta-
dır. Küresel piyasa ilişkileri cami mimarisi anlayışını biçimlendirdiği gibi, camiyi 
toplumsal ilişkiler içerisinde de yeniden konumlandırmaktadır. İSTOÇ Ticaret 
Merkezi sitesi (inşaatı devam eden AVM ve oteli, oto-ticaret merkezi, yönetim 
binası, plazalarıyla) küreselleşmenin sembol yapılarına sahiptir. İçinde bulundu-
ğumuz post-endüstriyel aşamada artık sanayi, fabrikalar, üretim değil, tüketim 
teşvikleri önemlidir. Gökdelenler, iş kuleleri, plazalar, lüks yönetim binaları kü-
resel denetim-gözetimin temel yapılarındandır İSTOÇ Ticaret Merkezi camileri 
bu denetim-gözetim-eklemlenmenin dini-muhafazakâr yönünü ve piyasacı akış-
kanlığını da gösterdiği için önemlidir. Burada esas ilgi çeken küreselleşmenin 
toplum kimliğini yeniden biçimlendirme/mekânı akışkan hale getirme gücünün 
en muhafazakâr görülen alanı da kapsayarak kendisini mutlaklaştırmasıdır. Bu 
anlamda, küre-muhafazakâr ilişkilerin içerisine oturan İSTOÇ Ticaret Merkezi 
sitesinin camilerinin ifade ettiği toplumsal anlam önemlidir.

ABD egemenlik düzenine katılma yönündeki günümüzün egemen eğilimi, 
alternatifsiz görünmesine rağmen çözüm değildir. Bu sebeple küresel-yerel iliş-
kisi kısır döngüye dönüşerek giderek bozulmakta, içi boş, sahte, eğreti bir ger-
çekliğe/temsile dönüşmektedir. Bu durum siyasi gücün tek elde toplanması ve 
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diğer toplumların katkısının dışlanması nedeniyle, toplumsal ve tarihi geliş-
menin marjinalleşmesi, kendi kendini tahrip eder hale gelmesini ifade etmek-
tedir. Düzensizlik, dengesizlik ve belirsizlik arttıkça ABD’nin kendi düzeni pe-
kişmektedir. ABD bu kaosun maddi bir güç haline gelmesine izin vermemek, 
toplumsal ve mekânsal düzeyde kökleşmesini önlemek için düzensizliği akışkan 
hale getirmek ve basitleştirmek kaygısını taşımaktadır. Toplumsal gerçekliğin 
temellendirilememesi, gerçekliğin yerine geçen benzeri (yapay) yeni eğreti bir 
gerçekliğin kurgulanmasını ve yaygınlaşmasını beslemektedir. Bu sebeple kü-
re-yerel düzende şehirler yeni bir rol üstlenmiştir. Şehir dindarlığı da bu tür “ger-
çek olmayan benzeri bir gerçekliğin” kurgulanmasını sağlamaktadır.15 Postmodern 
dünyada kimlikler, kültürler, kavramlar, duygular sabitlik ve sağlamlıktan uzak 
eğreti, şekilsiz ve akışkan bir hale gelmişlerdir. Uygarlıklar arası ilişkide toplum 
kimliğinin en dirençli unsurlarından biri olan din de Batı’ya eklemlenmiş, par-
çalanmış durumdadır. Toplumsal gerçekliğini yitiren kimlik unsurları eğreti bir 
gerçeklik temelinde “kurmaca kültür” ile yeniden oluşturulmaktadır. Cami mi-
marisinde gözlemlenen eklektik parçalar, süslemeler, bağımsız birimler eğreti, 
kurmaca kültürün oluşturulduğu alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İSTOÇ 
Ticaret Merkezi’nin her iki camisi de küresel düzene uyum sağlamış eğreti ger-
çekliğin temsilleri olmaktadırlar.
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