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P YASA TANRISI*
Harvey COX**
Çeviren: Ali KÖSE***
Birkaç y l önce bir arkada) m )öyle bir öneride bulunmu)tu: “E3er dünyada
neler olup bitti3ini anlamak istiyorsan, gazetelerin ekonomi sayfalar n okumal s n.”
Hayat boyunca din üzerine çal )an, fakat ba)ka alanlarda da ufkunu geni)letmeye
çal )an birisiydim. Bu nedenle arkada) m n tavsiyesini tutmaya karar verdim. Ama
içimde bu sayfalar okurken birçok yeni kavramla kar) la)aca3 m ve okuduklar m
anlamayaca3 m gibi bir endi)e vard . Ama hiç de öyle olmad ve tüm gördüklerim
sanki tan d k )eylerdi.
Hiç bilmedi3im ve ke)fetmem gereken bir alanla kar) la)may umarken, sanki
bütün bunlar daha önceden biliyormu)um hissini veren bir duygu olu)tu içimde.
Newsweek ve Time dergilerinin ekonomi sayfalar , ya da Wall Street Journal’ n tüm
sat rlar sanki Tevrat’taki Tekvin bölümünü, :ncil’deki Aziz Pavlus’un
Korintoslular’a Mektup’unu veya Aziz Augustine’in Tanr ’n n ehri1 kitab n
ça3r )t r yordu. Pazar reformlar n , para politikas n ve borsan n ini) ç k )lar n
tan mlayan ifadeler, sanki insanl k tarihinin içsel anlam n anlatan o “büyük
öykü”yü söylüyor, “i)lerin neden yanl ) gitti3ini” ve “bunlar nas l düzeltmek
gerekti3ini” f s ld yordu. Bütün bunlar teoloji dilindeki “yarat l ) mitolojisi”,
“cennetten kovulu) efsanesi” ve “kefaret doktrini”ne benziyordu. Sanki teoloji
ekonomi sayfalar nda tebdili k yafetle takdim ediliyordu: “Servetin yarat l )
hikayesi”, “devletçili3in dayan lmaz ayart c l 3 ”, “meçhul ekonomik devrana esaret”
ve en sonunda da “serbest piyasayla gelen selamet” vard bu sayfalarda. Tabii
özellikle Do3u Asya ekonomileri için önerilen hafif dozlu bir kutsal kemer s kma
fetvas da yerini bulmu)tu bunlar aras nda.
Kendini ekonomiye adam ) uzmanlar Do3u Asya ekonomik krizini tahlil ediyorlard . Onlara göre Do3u Asya, serbest piyasa inançlar ndan sapm ), yanl ) bir
* “The Market as God: Living in the New Dispensation” The Atlantic Monthly, March 1999 (3), s. 18-23.
** Harvey Cox halen Harvard Üniversitesi’nde (Harvard Divinity School) ilahiyat profesörü olarak görev
yapmaktad r. Kitaplar ndan baz lar )unlard r: When Jesus Came to Harvard: Making Moral Choices
Today, Boston: Houghton Mifflin, 2004; Fire From Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and
the Reshaping of Religion in the 21st Century, London: Cassell, 1996; The Secular City:
Secularization and Urbanization in Theological Perspective, New York: Collier Books, 1990; Religion
in the Secular City: Toward a Postmodern Theology, New York: Simon & Schuster, 1984; Turning
East: The Promise and Peril of the New Orientalism, New York: Simon and Schuster, 1977; The
Seduction of the Spirit: The Use and Misuse of Religion, New York: Simon and Schuster, 1973; The
Feast of Fools, New York: Harper and Row Publishers, 1970 (çeviren).
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yola girmi)ti. Do3u Asya art k eskimi) olan ve etnik temele dayanan devletçi
kapitalizmi uygulam ), serbest piyasa ekonomisinin âmentü )artlar n yerine
getirmemi)ti. Do3u Asya’n n mali panikleri, Rusya’n n borçlar n ödeyemez hale
gelmesi, Brezilya’n n ekonomik dengesizli3i ve en sonunda ABD borsas n n 1.5
trilyon dolarl k bata3 , bir anl 3 na da olsa, bu yeni dine iman sarsm )t . Ama zaten
müminlerin iman bu tür s k nt larla imtihan edilir ve sonuçta imanlar daha da
kuvvetlenirdi. Bu defa da öyle olmu) ve serbest Piyasa Tanr s (Market God) bu kriz
döneminden daha da güçlenerek ç km )t . Bu Tanr , yoklu3una i)aret eden aleyhteki
delillere ra3men birden post-modern bir Tanr ’ya dönü)türülüvermi)ti. Geçen
Kas m ay nda Alan Greenspan2 Amerikan Kongresi’nde bu reforma u3ram )
âmentünün ihlâl edilmemesi için ant içmi)ti. Önemli bir yat r m fonu milyonlarca
dolar bat rm ) ve bu ekonomik düzene olan inançlar sarsm )t . Bu nedenle de
federal hükümetin yeni kanunlar ç karmas yönünde talepler ortaya ç km )t . Ama
Greenspan dini bütün bir mümindi! Bu tür kanunlar n ekonomiyi bozaca3 n ve
ekonomik pazar n kendi kendini idare eden mekanizmas ndan sap lmamas
gerekti3ini savunmu)tu. Gözümüzün önünde olup bitenleri yok saym )t . Çünkü
Aziz Pavlus’un dedi3i gibi, “gerçek iman, görünmeyen )eylere inanmakla olur”du.
Gerçek hayat ö3renmek, teoloji dünyas d ) nda neler olup bitti3ini anlamak
için okumaya ba)lad 3 m gazete ve dergilerin ekonomi sayfalar nda i)te bunlar
vard . K sa sürede a)ina oldu3um bu ekonomi-teolojisi o kadar kapsaml yd ki,
)a) rd m kald m. Kay plara yönelik rahatlat c âyinler, giri)imci Azizleri gösteren
almanaklar, hatta teologlar n Eskatoloji (K yamet) ö3retisine benzeyen “tarihin
sonu” ö3retisi bile vard . Merak m giderek art yordu. a) rt c )ekilde birbirine
benzeyen bu doktrinleri s n fland rmaya ba)lad m ve sonunda sanki teolojinin bu
ekonomi sayfalar na ili)tirilmi) oldu3unu gördüm. Sanki kar) mda Thomas Aquinas
veya Karl Barth vard . Sanki küçük düzenlemelerle bir “m zrakl ilmihal”e dönü)türülebilecek türdendi bu sayfalar.
***
Her teolojik sistemin en tepe noktas nda Tanr inanc yer al r. Ekonominin
tepe noktas ndaki kutsal ise “Piyasa” (Market) idi. Burada Piyasa kelimesini kasten
büyük harfle yazd m. Nedeni de, bu kelimenin sahip oldu3u gizeme ve i)adamlar
aras ndaki sayg nl 3 na i)aret etmekti. Dinler, Allah’ n s fatlar konusunda elbette
birbirlerinden farkl inan )lara sahiptirler. Mesela H ristiyanl k’ta Tanr ’ya “her )eye
gücü yeten”, “her )eyi bilen” ve “her yerde hâz r ve nâz r” s fatlar atfedilir. Ço3u
H ristiyan teologu bu konuda biraz kaçamak bir söyleme sahiptir. Tanr ’n n bu
s fatlar n n hep var oldu3unu, ama insano3lunun bunlar ya günahlar ndan, ya da
Tanr ’n n a)k n karakterinden dolay göremedi3ini söylerler. Hatta bir kilise
ilahisinde ifade edildi3i gibi bu s fatlar, “bizim gözlerimizle yakalayabilece3imiz
)eyler de3ildir.” Aynen bunun gibi Pazar ekonomisinde de sanki ilahî vas flar vard r
ve biz faniler bu vas flar her zaman göremeyiz. Ama görmesek de bizden bunlara
inanmam z, iman etmemiz beklenir. Yine bir ilahide söylendi3i gibi, ancak “bu
imanla bunlar n neden böyle oldu3unu anlayabiliriz.”
Ekonomi sayfalar ndaki Piyasa’n n ad mlar n n ne kadar yerinde oldu3unu
okuyucular na anlatmaya çal )an ekonomi-teologlar n n tart )ma ve aç klamalar n
izledikçe bir ilahiyat uzman olarak y llard r dima3 mda yer eden çe)itli teolojik
2

ABD Merkez Bankas Ba)kan . New Yorklu bir Yahudi aileden gelen Alan Greenspan, ABD’nin
ekonomik politikalar ndaki en etkin isimlerinden birisi olarak bilinmektedir. Bu nedenle de kendisine
“ekonomistlerin ekonomisti” unvan verilmi)tir. 1987 y l ndan bu yana bu görevi sürdürmektedir. 18
May s 2004’de ba)kan Bush taraf ndan bu görevi be)inci dönem yerine getirmek üzere yeniden
atanm )t r. Ayn zamanda Ekonomi Dan )manlar Konseyi’nin ba)kanl 3 n yürütmektedir (çeviren).
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tart )malar n kulaklar mda yank land 3 n hissettim. Sanki kar) mda, Thomistler,3
Calvinistler4 ve modern dinî dü)üncenin farkl ekolleri tart )maktayd . Bu ekonomiteologlar n n söylemleri, :ngiliz filozof Alfred North Whitehead’in (ö. 1947) ortaya
koydu3u “süreç teolojisi”ni and r yordu. Bu teolojik anlay )a göre Tanr , yukar da
sayd 3 m z o ilahî s fatlara sahip olmay arzu etse de, henüz bunlar n hepsine sahip
de3ildi; ama sahip olma sürecini ya)amaktayd . Bu felsefi anlay ) bildi3imiz
nedenlerden dolay elbette ilahiyatç lar n i)ini kolayla)t r yordu. Çünkü en yüksek
iyili3in meydana gelebilmesi için kötülü3ün gereklili3ini iddia ederek Tanr ’n n
takdirlerini hakl ç karan teodise fikrini savunuyordu. Böylece “nas l olur da her
)eye gücü yeten, her )eyi bilen ve her yerde hâz r ve nâz r olan, üstelik de iyiliksever
bir Tanr dünyada kötülüklerin olmas na izin verir?” sorusu cevaplanm ) oluyordu.
:)te bu “süreç teolojisi” Piyasa teologlar na da ayn rahatl 3 sa3l yordu. Piyasada
kötü giden i)leri veya kay plar aç klamalar na yard mc oluyordu.
***
:nsanl k tarihinin ilk devirlerinden itibaren pazarlar, ticaret yerleri, de3i) toku) meydanlar hep olageldi. Ama Pazar (veya Piyasa) hiçbir zaman Tanr la)t r lmad . Çünkü her zaman Pazar’dan ba)ka de3er ve anlam merkezleri oldu. Yani
ba)ka tanr lar da hep var oldu. Pazar, ba)ka kurumlar aras ndan bir kurumdu. Ama
Karl Polanyi’nin The Great Transformation (Büyük Dönü)üm)5 isimli klasik
eserinde belirtti3i gibi, Pazar di3er tanr lar aras ndan s yr larak yükselmeye ba)lad
ve sonunda ba) tanr haline geldi.
Bu yükseli)in ba)lang c nda Pazar, Eski Yunan tap na3 ndaki Zeus’un yerine
t rmanm )t . Ama Yunan panteonunda ba)ka tanr lar, ba)ka ulûhiyetler de vard .
Dolay s yla, buradaki yeri pek güvenli de3ildi. Zeus kendi hükümranl 3 na yönelik
tehditleri bast rmak için mütemadiyen Olimpos’tan6 a)a3 do3ru gürlemeliydi. Ama
onun için bu güç yeterli de3ildi. Bu nedenle de yak n zamanlarda Eski Ahit’in
Tanr s Yehova’ya dönü)tü. Art k di3er tanr lar n oldu3u ve onlara güç yetirmek
zorunda kald 3 bir panteonda de3ildi. Art k O, Yüce ve Kudretli “Tek Tanr ” idi.
Hükümranl 3 evrenseldi. Rakip kabul etmeyen ve herkes taraf ndan kabul edilmek
zorunda olan bir hükümranl k sahibiydi.
Her )eye gücü yetmek, “Kâdir-i Mutlak” olmak, realitenin ne oldu3unu ve neyin geçerli oldu3unu belirlemek; yokluktan varl 3 , varl ktan yoklu3u yaratma
gücüne sahip olmak demektir. Ama Piyasa, bu kadar güce sahip olamam ) ve “Süreç
teolojisi”nin öngördü3ü gibi Kudreti henüz zirveye ula)amam )sa, o zaman tabiat
tamam yla al n p-sat lan bir metaa dönü)türme konusunda hiçbir s n r tan maz.
Ama yeni bir e3ilime sahip olmakla birlikte bu pek yeni bir fikir de3ildir. Katolik
teolojisinde “dönü)türme” (transubstantiation) ad verilen “ekmek-)arap âyini”yle7
s radan bir ekmek parças ve bir yudum )arap, kendileriyle kutsala ula) lan araçlar
haline dönü)türülür. Piyasa âyininde ise tersine bir süreç vard r. Orada, hali haz rda
3

Felsefi ve teolojik anlamda Aziz Thomas Aquinas’ (1225-1274) takip edenler (çeviren).
John Calvin (ö.1564) taraf ndan kurulan ve nihayetinde Protestanl 3 do3uran ak m takip edenler
(çeviren).
5 Karl Polanyi, The Great Transformation, Boston: Beacon Press, 1957 (çeviren).
6 Eski Yunan’da ba)tanr lar n oturdu3una inan lan Thessaly’deki da3 (çeviren).
7 Ekmek-)arap âyini: Hz. :sa’n n havârileri ile birlikte yedi3i son ak)am yeme3ini sembolize eder. Son
ak)am yeme3inde Hz. :sa havârilere önce ekmek parçalar vererek “Al n yiyin, bu benim bedenimdir”
demi), ard ndan onlara bir kâse uzatarak “Bundan için, çünkü bu benim kan md r; günahlar n
ba3 )lanmas için birçoklar u3runda dökülen ahdin kan d r...” demi)ti. :)te bu olayla temellendirilen
“Ekmek-)arap âyini”ne i)tirak edenler :sa ile aralar nda bir birlikteli3in meydana geldi3ine inan rlar
(bk. Matta, 26: 26-28; Markos, 14: 22-24; Luka, 22: 17-20; Pavlus’un Korintoslulara I. Mektubu, 11:
23-25) (çeviren).
4
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kutsal say lan )eyler sat labilir meta haline dönü)türülür. “Toprak” (yeryüzü),
bunun için iyi bir örnektir. imdiye kadar topra3a birçok isim verildi ve bunlardan
birço3u esrarl anlamlar ta) maktayd . Ona, “Toprak Ana”, “Ata diyar ”, “Mübarek
Da3”, “Efsunlu Orman” ve “Kutsal Çimen” denildi. Ama bugün Piyasa’n n o Kutsal
çanlar çalmaya ba)lay nca, bütün bu anlaml s fatlar kazanan toprak, yeni bir
kimli3e dönü)üyor: Emlâk veya gayr-i menkul. Art k gerçek ortadad r ve mezarl k
da dahil paran n sat n alamayaca3 hiç bir )ey yoktur. :)te kutsal göz ard eden bu
yeni ve radikal durum, insan n toprak ve mekanla ili)kisini dramatik bir )ekilde
de3i)tirmi)tir. Ayn )ey insan n su, hava ve hatta yak n gelecekte gök cisimleriyle
olan ili)kilerinde de görülecektir.
Ekmek-)arap âyininin en ate)li yerinde papaz, özelde Hz. :sa’n n bedenini,
genelde de tüm H ristiyan müminlerin bedenlerini kastederek “bu benim bedenimdir” der. Hem H ristiyanl k’ta hem de Yahudilik’te insan n Allah’ n suretinde
yarat ld 3 na inan l r. Ama )imdilerde ise “ekmek-)arap âyini”nin ba) döndürücü bir
)ekilde tersine döndürülmesiyle art k insan bedeni de kutsall 3 n koruyamayan son
meta haline geldi. Süreç önce insan kan n n bir meta olarak görülmesiyle ba)lad .
Ard ndan böbrek, kemik ili3i, sperm, kalp vb. ile devam etti. Art k sürecin sonunda
kutsall klar n kaybeden bu organlar m z birer mal haline dönü)tüler.
Ama her )eye ra3men Piyasa ekonomisi zaman zaman kendi kilise s ralar ndan gelen muhalefetle de kar) la)abilmektedir. Mesela bugün Amerika Birle)ik
Devletleri’nde insan geninin ticari meta haline getirilmemesi için önemli bir
mücadele verilmektedir. Birkaç y l önce en liberalinden en muhafazakar na kadar
ülkenin tüm dinî kurumlar , belki de ilk defa, tam bir ittifakla “gen pazar ”na kar)
muhalefet edip ilahî elin “Pazar”a müdahalesini sa3lad lar. Ama eski dinin
temsilcileri olan bu muhalifler, bundan sonra ayn ba)ar y yakalayamayabilirler.
26 Ekim 1996’da Alman hükümeti eski bir Do3u Alman kasabas olan
Liebenberg’i satmay amaçlayan bir ilan yay nlad . Kasaban n 350 sâkini bu sat )tan
haberdar de3ildi. Ço3u ya)l ve emeklilerden olu)an kasabal lar ilan görünce
hayretler içinde kalm )lard . Komünizmden nefret ediyorlard , ama iki Almanya’n n
birle)mesiyle tercih ettikleri Pazar ekonomisinin kendilerine böyle bir )ey yapaca3 n da pek ummam )lard . Kasabada 13. yüzy ldan kalma bir kilise, barok stilde bir
)ato, küçük bir göl, bir avc kulübesi, iki restoran, üç bin dönümlük bir ova ve bir
orman vard . Eskiden Alman soylular n n yaban domuzu av na ç kt klar bir
beldeydi buras . K sacas kasaba, satmaya de3er fevkalade de3erli bir gayr-i
menkuldü. :ki Almanya’n n birle)mesinden önce Do3u Alman devletinin istimlâkindeydi. Ama )imdi sat lmamas için yasal bir engel yoktu. Bu sat ) ilan yla birlikte
Liebenberg kasabas bir gecede ya)ayan bir k ssa haline geldi. Sat ) karar yla
piyasan n gere3i yap lm )t . Ama k zg n kasaba halk olaya çok büyük tepki gösterdi
ve sonunda sat ) n tehiri sa3land . Bu ba)ar lar na ra3men kasaba sakinleri bir )eyi
çok iyi ö3renmi)lerdi: Ba)ar lar nihai bir zafer de3ildi. Çünkü “Piyasa”, t pk Tanr
Yehova gibi, belki ilk çat )may kaybedebilirdi, ama uzun vadede y pratma sava) n
mutlaka kazanacakt .
üphesiz eskiden din, sunmu) oldu3u hizmetlerin bedelini talep etmekteydi.
Dualar, âyinler, kutsamalar, ruhsal )ifalar, vaftizler, cenaze törenleri, muskalar hep
ücret kar) l 3 nda yap lan hizmetlerdi. Hala da öyle ya... Din, bu hizmetler kar) l 3 nda alaca3 ücretin üst limitini s n rlamam )t . Mesela 16. yüzy l n ilk dönemlerinde ya)ayan Johann Tetzel8 günah ç karma ücretini a) r derecede yükseltmi), üstüne
üstlük “paran n sesi ruhu azaptan korur” sözlerini içeren bir de ilahi besteletmi)ti.
8

1465-1519 y llar nda ya)ayan ve Martin Luther’e kar) ilk aç k tepkiyi gösteren H ristiyan din adam
(çeviren).
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Tabii Tetzel boyunu a)an bir i)e kalk )m )t . Nitekim, mü)teriler buna dayanamam )lar ve olay genç bir ke)i)in (Martin Luther) kilise kap s na protesto metni
asmas na kadar gitmi)ti.
Ama bugün bir Luther’in ç k p da Piyasa’n n sat )lar na sekte vurmas pek
mümkün gözükmemektedir. Art k, Liebenberg kasabas nda ya)ayanlar n ö3rendikleri gibi, her )ey sat labilmektedir. Göller, ormanlar, kilise binalar ... Art k her )ey,
üzerinde bir fiyat etiketi ta) maktad r. Art k yarat lm ) olan her )ey bir metad r.
:nsanlar birbirlerine ve hatta kendilerine bakt klar nda üzerlerinde renkli fiyat
kupürleri görmektedirler. Eskiden insanlar, e)yan n olmasa bile insanlar n öz
de3erlerinden bahsederlerdi. Ama art k Liebenberg prensibi bu olguyu sürekli
tehdit etmekte. Acaba bugün modern bir Luther ç k p kilise kap s na reform
taleplerini assayd , ne olurdu dersiniz. Büyük ihtimalle bir Amerikan milyoneri o
kilise kap s n antika niyetine al p koleksiyonuna dahil etmeye kalkard .
Asl nda en az ndan Liebenberg halk n n aç k art rmaya ç kart lmam ) olmas
bile insan rahatlat c bir durum. Ama yine de Piyasa teolojisinde insan hayat n n
hangi de3eri ta) d 3 sorusu gündeme geliyor. Bu noktada yeni tanr belki duraks yor, ama bu duraksama öyle pek uzun sürecek bir duraksama de3il gibi. Hesapkitap kar ) k gibi gözüküyor, ama çözülmeyecek bir kar ) kl k da de3il bu. Mesela
Piyasa’n n özürlü do3an ve üretime hiçbir )ekilde katk da bulunamayacak bir çocuk
için ötenazi fetvas verece3ini zannetmemeliyiz; çünkü Piyasa, onun tedavisi için
kullan lacak ilaçlar n, koltuk de3neklerinin ve t bbî cihazlar n kendisine yapaca3
katk y dü)ünecektir. Görüldü3ü gibi Piyasa bu çocukla ilgili her türlü maliyet
analizini yapacak, ama bunlar aras nda hiçbir )ekilde çocu3un öz de3eri olmayacakt r.
Arada bir söylenir: Piyasada her )ey sat l k oldu3u için kutsal olan hiçbir )ey
yoktur. Bence bu pek do3ru bir tespit de3il. Yakla) k üç y l önce :ngiltere’de ya)anan
bir olay kamuoyunda çok çirkin bir )ekilde tart )ma konusu oldu. Demiryollar na ait
bir emeklilik fonu, sahibi oldu3u 12. yüzy ldan kalma bir sandukay me)hur
müzayede )irketi Sotheby’s vas tas yla aç k art rmaya ç kard . Mücevherlerle süslü
bu sandukada Aziz Thomas Becket’ n9 kemikleri saklan yordu. Bu nedenle hem
kutsal, hem de milli bir servet olarak görülüyordu. British Museum da aç k
art rmaya kat lm )t , ama kazanan bir Kanadal yd . Kamuoyundaki büyük tart )malar üzerine :ngiliz hükümeti son dakikada devreye girdi ve sandukan n :ngiltere’den
ç kar lmas na izin vermedi. Prensipte bakt 3 n z zaman Piyasa teolojisinde bir eski
eserin, sandukan n, cesedin veya bir milli âbidenin, hatta New York’taki Özgürlük
An t ’n n, Londra’daki Westminister Manast r ’n n ihaleye ç kar lmas n yasaklayan
bir kural yoktur. Hz. :sa’n n çarm ha gerildi3i orijinal Haç bugün bulunmu) olsa, bu
Haç’ n bile Sotheby’s )irketinin listesine girmeyece3ini kim söyleyebilir? Ama yine
de Piyasa henüz “Her eye Kâdir” de3il. Bununla birlikte, bu yönde önemli
mesafeler ald 3 ve bu kudreti elde etmek için h zl ad mlar att 3 ortada.
***
“Her eyi Bilme” s fat na sahip olmak “Her eye Kâdir” olma s fat na sahip
olmaya göre biraz daha zordur. Piyasa bu s fat belki )u an kazanm ) durumda, ama
)imdilik kendi krall 3 n kuruncaya kadar ruhani bilgisini tam kapasiteyle yürürlü3e
koyamamakta. Buna ra3men Piyasa sanki geçmi)te tanr lar n bildi3i kadar )eyi
bilen bir varl k olarak görülmekte. Bize neyin ne kadar etti3ini, ihtiyaçlar m z n
neler oldu3unu Piyasa’n n belirleyece3i ö3retilir hep. Ama Piyasa’n n iradesinin,
nihai arzusunun ne oldu3unu bilmemiz mümkün de3ildir.
9

1118-1170 y llar nda ya)ayan bir :ngiliz azizi (çeviren).

200

Harvey Cox / Çev:Ali Köse

Eski zamanlarda kâhinler transa geçerek tanr lar n hâlet-i rûhiyelerine bakarlar ve içinde bulunulan zaman n; seyahate ç kmak, evlenmek veya sava) ba)latmak
gibi önemli olaylar için u3urlu zaman olup olmad 3 na bakarlard . Yine bunun gibi
:srailo3ullar da çöle çekilir ve Tanr Yehova’n n )efkatli mi, yoksa gazapl m
oldu3una karar verdikten sonra bir eyleme ba)larlard . Bugün de ayn )ekilde Piyasa
Tanr s ’n n hâlet-i rûhiyesi, Wall Street ve di3er mabetlerden gelen vahiylerle an be
an takip edilmekte ve günlük hayat m z Piyasa Tanr s ’n n )efkat ya da gazab na
göre belirlememiz istenmektedir. Bu vahiyleri yorumlayan üstat müfessirler de
neyin al n p neyin sat lmas gerekti3i konusunda kritik fetvalar vermektedirler.
Piyasa eski zamanlarda var oldu3una inan lan ve önüne ç kan yiyip yutan tanr lar
gibi her hâl ve durumda memnun edilmesi, beslenilmesi gereken bir ejderhad r
sanki. Onun i)tah zaman zaman a) r hale gelebilir. Ama onun açl 3 n sona
erdirmeyi dü)ünmek büyük bir günaht r.
T pk teolojide oldu3u gibi Piyasa’n n da ba) rahipleri, kâhin ve falc lar vard r. Onlar Piyasa’n n nabz n tutarlar, )efkat ya da gazapl olup olmad 3 n gözlemlerler. Onlar n tembih ve uyar lar na ayk r hareket etmek, aforozu ve belki de
lanetlenmeyi beraberinde getirir. E3er bir hükümet Piyasa’y k zd racak bir politika
benimserse, bu sayg s zl 3 n n cezas n fazlas yla öder. E3er Piyasa, mesela Asyal
gençlere sigara sat ) n helal görüyorsa, hiç kimse bu sat ) sorgulamamal d r.
Çünkü Piyasa “Her eyi Bilen” bir kudrettir. Çünkü Calvin’in esrarengiz tanr sall k
tezi gibi, Piyasa da esrarengiz bir bilgeli3e, bizim alg layamayaca3 m z bir hikmetli
göze sahiptir, onun için de en iyisini O bilir.
H ristiyan dua kitaplar nda Tanr “kalplerdekini bilen ve hiçbir s rr n kendisinden gizli kalmad 3 ” kudret olarak tan mlan r. T pk bu Tanr gibi Piyasa da
kalbimizin en derinindeki gizlilikleri ve en karanl ktaki arzular bilen ya da en
az ndan bilmekten ho)lanan bir varl kt r. Ama gerçek Tanr ile Piyasa Tanr s ’n n
motivasyonlar farkl d r. Piyasa Tanr s kalplerimizin derinliklerine bakarak, bizim
arzular m z ve korkular m z bilerek bunlara çözümler üretir; böylece de kalplerimize kolayl kla ula)m ), onunla s k köprüler kurmu) olur.
Eski tanr lar n rahipleri vard . Onlar ate)li âyin ve dualarla insanlar motive
ederlerdi. Piyasa Tanr s bu konuda eski tanr lar aratmaz; ha)a! Onun modern
rahipleri, uzun zamand r “ruh bilimi” ad yla teolojinin yerine geçen psikoloji
biliminin deste3iyle insanlar motive ederler. Bunlar sanki Ortaça3 n günah ç karan
papazlar gibi içimizde gizledi3imiz fantezileri, ümit ve arzular d )ar ya ç karmam za yard mc olurlar.
Acaba dini tenkit eden, dine ku)kuyla bakan o özgür dü)ünceliler )imdi neredeler. Sahte, riyakâr ve gösteri)çi dindarlara kar) ac mas zca bayrak açanlar, Piyasa
dininde gördü3ümüz gösteri)çilik ve sahtekârl k kar) s nda neden susuyorlar?
Susuyorlar, çünkü onlara göre bunlar sorgulamak Takdir-i :lahi’yi sorgulamakt r.
T pk din gibi onlar n da sorgulanmazlar vard r. Onlar n metafizik inançlar na göre
gerçeklik sorgulanamaz; inançlar mant kl olmak zorunda de3ildir. T pk Ortaça3larda “:nan yorum, çünkü saçma” diyen H ristiyan teolog Tertullian (ö. 220-240?)
gibi.
***
Piyasa :lah ’n n “Her Yerde Hâz r ve Nâz r” olma keyfiyetine sahip olma arzusu ortada. Neredeyse her din kendi tanr s n n bu s fata sahip oldu3u ö3retisine
sahiptir. Piyasa dini de bu konuda geri kalmaz. Ekonomi :lmihali bir zamanlar
pazar hesaplar ndan muaf tuttu3u flört, aile hayat , aile içi ili)kiler ve çocuk
yeti)tirme gibi alanlar da art k sayfalar na dahil etmektedir. Ate)li bir küreselle)me
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taraftar olan Henri Lepage10 )imdilerde “tek bir Pazar”dan söz etmekte. Aziz Pavlus
Atinal lara H ristiyanl 3 n Tanr inanc n ö3retirken “Tanr kendisiyle hareket
etti3imiz, kendisiyle varl 3 m z hissetti3imiz varl kt r” demi)ti. imdi Piyasa da
bizim sadece etraf m zdaki bir varl k de3il. O art k, duyular m z ve duygular m z
yönlendirecek )ekilde içimizde hissetti3imiz bir varl k; ve art k ondan kaçacak bir
kö)e bucak yok. Onun melekleri her yerde pe)imizde, bizimle beraber: Al )veri)
merkezinde, çocuk yuvas nda, yatak odam zda.
Bir zamanlar hayat m z n en az ndan içsel ya da manevi yönünün Piyasa’n n
kar) s nda duraca3 dü)ünülmü)tü. Bu iç kalenin 21. yüzy lda Piyasa’n n listesinde
yer alaca3 na ihtimal verilmedi. Ama hayat m z n maddi yönü yeterince doyurulunca manevi yönünü tatmin edecek, huzur ve sükun arz edecek ürünler de kataloglardaki yerlerini almaya ba)lad . Bir zamanlar dua ile, oruç ile, inziva ile ula) ld 3 na
inan lan bu ruhsal huzuru sa3lamay vaat ediyordu Piyasa. Hem de art k insanlar
dünya nimetlerinden elini ete3ini çekmeye, bir mür)idin eline teslim olmaya
mecbur b rakmadan. Art k Karayip Adalar ’nda bir hafta sonu, duyarl bir psikologun elinden bir grup seans ile al nabilirdi bu manevi huzur.
***
Bir arkada) m n önerisiyle okumaya ba)lad 3 m ekonomi sayfalar nda Piyasa
teolojisini i)te böyle ke)fetmi)tim. Bu ke)if beni dinler aras ndaki çat )malar bir
ba)ka aç dan dü)ünmeye sevk etti. Kuzey :rlanda’n n Ulster bölgesinde Katoliklerle
Protestanlar veya Hindistan’da Hindularla Müslümanlar aras nda ya)anan ve her
gün man)etlere yans yan )iddeti hiç bu aç dan dü)ünmemi)tim. Piyasa dinini
ke)fettikten sonra gerçek dinler veya medeniyetler aras ndaki çat )man n gözden
kaçt 3 n dü)ünmeye ba)lad m. Art k kanaatim o ki, Piyasa dini birbirlerinden ne
kadar farkl inan )lar olursa olsun, tüm dünya dinleri için en di)li rakip haline
gelmi) durumda; çünkü art k o da, bir dinde olmas gereken unsurlar kendisinde
bar nd rmakta. Daha önce de3indi3imiz üzere küresel Piyasa dini do3aya bak )
aç s ndan, geleneksel dinlerden farkl bir duru) sergilemekte. Mesela H ristiyanl k
ve Yahudilik’te yer küre ve onun üzerindekiler Tanr ’ya aittirler. Yarat c , kullar n
sanki bir kâhya, bir bahç van olarak atam )t r. Nihayette mülk O’nun, varl k
O’nundur. Di3er dinler de benzer ö3retiler arz ederler. Fakat Piyasa dininde varl 3 n
sahibi insano3ludur ve varl kl olanlar bu unvana daha çok lây kt rlar. :stediklerini
al rlar, istediklerini satarlar, istediklerini kullan p atarlar. Di3er dinler ile Piyasa
dini aras nda benzer farkl l klar ; insan bedeni, toplumun manevi yap s ve hayat n
anlam gibi konularda da görmek mümkündür. Mesela di3er dinler baz özel
mekanlara kutsall k atfederler. Ama Piyasa dini için her yer ayn d r; çünkü Piyasa
dini homojen bir dünya kültürünü tercih eder.
Piyasa dini ile aralar ndaki bu temel ayr l klar dü)ündü3ümüzde geleneksel
dinlerin birbirleriyle ihtilaflar önemsiz kalmaktad r. Peki bu temel farkl l klar yeni
bir cihada veya Haçl seferine yol açacak m d r? Do3rusu ben bunun olaca3 n pek
dü)ünmüyorum. Görünen o ki, geleneksel dinler bu yeni dinin iman esaslar na kar)
pek öyle bayrak açabilecek durumda de3iller. Çünkü dinlerin birço3u bu yeni dinin
yard mc rahibi olmaya ya da eski :skandinav inançlar n n tanr lar panteonunda
oldu3u gibi kendi aralar nda düzenledikleri bir yar )tan sonra daha a)a3 , ama t pk
H ristiyan azizleri gibi emniyetli bir konumda yer almaya raz gözükmekteler. Ben
genelde evrensel birlikteli3i sa3layan bir dinî yap y hararetle savunan birisiyimdir.
Ama geleneksel dinler ile Pazar dini aras ndaki bu çat )ma o kadar derin ki,
aralar nda bir uzla)ma ihtimali mümkün gözükmemektedir.
10

Frans z ekonomist. Tomorrow, Capitalism: The Economics of Economic Freedom, La Salle: Open
Court Publishing Company, 1978 isimli kitab yla ün kazanm )t r (çeviren).
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Eski ya da yeni hiçbir din, deneysel bir delille kendisinin hak din oldu3unu
ispatlayamaz. Dolay s yla dinler aras nda bu konuda bir yar ) söz konusudur.
Mesela Piyasa çok kuvvetli bir )ekilde bireyselli3i ve hareketlili3i tercih etmektedir.
Üretim, insanlar istedi3i yere sürüklemekte ve insanlar n yerel geleneklere
tutunmalar na kesinlikle kar) ç kmaktad r. Üretim mentalitesine göre bu gelenekler
modas geçmi) )eylerdir ve ezilip geçilmelidir. Ama bu yeni din çok mahir bir
)ekilde eski dinleri bir arada bulundurmay ba)arm )t r. Yeni din Hindu mabetlerine, Budist festivallerine, Katolik azizlerin türbelerine pek so3uk bakmamaktad r;
çünkü kendisinin tamamen kuru bir görüntü vermemesi için t pk baharatl
yiyecekler gibi bunlar n da bir renk ve otantik aksesuar olarak var olmas na göz
yummaktad r.
Bununla birlikte Piyasa dini ile geleneksel dinler aras nda a) lmas zor bir çat )ma bulunmaktad r. Tüm geleneksel dinler insano3lunun sonlu bir varl k oldu3u
ve dünyevî yat r mlar n da bir s n r n n olmas gerekti3i ö3retisine sahiptirler. Bir
Japon Zen üstad ölüm dö)e3indeyken müritlerine )öyle demi): “Hayatta tek bir )ey
ö3rendim: O da ne kadar n yeterli oldu3u.” Bu Zen üstad n n Piyasa tap na3 nda
maalesef yeri olmayacakt r. Çünkü bu tap na3 n ilk Emri “Hiçbir zaman elindekiyle
yetinme!”dir. Bu tap na3 n müntesipleri yükselme veya geni)leme ivmesini
durdurdu3u anda Piyasa’n n ölece3ine inan rlar. Peki Piyasa Tanr s ölür mü
dersiniz? E3er ölürse, “Tanr öldü!” diyen Nietzsche’nin y llar sonra hakl ç kaca3
bir gerçek. Ama Nietzsche’nin kafas ndaki Tanr ’n n bu Tanr olmad 3 da bir ba)ka
gerçek.

