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Özet 

Bu makalede, Elif Şafak’ın Bit Palas romanı temel alınarak Türkiye’de Modernleşme ve Din Etkileşimi 

ele alınmaktadır. Bu roman bağlamında dinin modernleşme ile süreci ele alınacaktır. Yazarın çizdiği Bit 

Palas tablosu üzerinden modernleşmenin ayak izleri sürülecektir. Çalışmamızda tikelliklerde 

yoğunlaşarak romanda yer alan karakterleri tek tek ele almak yerine tümel bir bakış oluşturma çabası 

içerisinde olunacaktır. Roman içeriği din ve modernite ile ilişkisi açısından ele alınacaktır. Dolayısı ile bir 

roman için olmazsa olmaz ayrıntı ve gereksinimlerle meşgul olmak yerine konumuzu merkeze alarak 

tümel çıkarımlar yapmaya çalışılacaktır. Makalemiz bir giriş ve çözümleme bölümünden oluşmaktadır. 

Okuyucuyu ana konuya hazırlamak için Giriş bölümünde Modernite ve Din kavramlarının gelişim 

süreçleri ele alınmıştır. Çözümleme bölümü iki ana başlığa ayrılarak, modernleşmenin şehir planlamasına 

etkisi ve hayat tarzlarına tesiri ele alınmıştır. Çalışmamız romanda ortaya konan süreçle sınırlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Din, Bit Palas, Modernite. 

The Examination of Religion by Modernization in the Context of Bit Palas Novel by Elif Şafak 

Abstract 

This article Elif Safak's novel, Bit Palas is discussed on the basis of modernization and Religious 

Interactions in Turkey. In the context of the novel, the process of religion with modernization will be 

discussed. The footprints of modernization will be followed through the author's novel Bit Palas. In our 

study, instead of dealing with the characters in the novel one by one, we will try to create an overall view. 

Novel content will be discussed in terms of its relationship with religion and modernity. Therefore, 

instead of occupying the indispensable details and requirements for a novel, we will try to make universal 

inferences by centering our topic. Our article consists of an introduction and analysis section. In the 

introduction part, the development processes of the concepts of modernity and religion are discussed to 

prepare the reader for the main subject. The analysis section was divided into two main titles and the 

effect of modernization on city planning and its effects on lifestyles were discussed. Our study is limited 

by the process set forth novel. 
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Giriş 

İnsanlık, tarihinin en hızlı gelişimini kuşkusuz sanayi devriminden sonra 

gerçekleştirdi. Teknolojide yaşanan hızlı değişim yaşam alanlarını ve öznel yaşam 

dünyalarını da etkiledi. Ancak bu dönem daha çok dışa dönük bir araştırma evreni 

oluşturdu. Ancak araştırma olanaklarının bu denli gelişmesine rağmen antik dönemdeki 

filozofların insanı ve bir bütün olarak yaşamı anlamaya dönük çabalarını 

yakalayabildiğimizi söylememiz oldukça güç görünmektedir. Fakat insanı ve toplumu 

anlamaya dönük derinlikli bir çalışmayı o dönemin zihinsel birikimlerini hesaba 

katmadan yürütmek neredeyse olanaksız görünmektedir.
1
  

Avrupa kilisenin gölgesinde Ortaçağ karanlıklarında yaşam mücadelesi verirken 

umulmadık bir gelişme ile karşılaştı. Doğu’da özellikle Abbasiler döneminde kurulan 

Beytü’l-Hikme gibi okullar aracılığı ile Antik Döneme ait felsefi birikimler önce 

Arapçaya oradan da batı dillerine çevrilmeye başlandı. Bu birikimin aktarılmasında 

İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti önemli rol oynamıştır. İbn Sina, Farabi, 

Kindi gibi çok sayıda filozof bu eserlere kendi özgün görüşlerini de katarak Batıya 

aktarmışlardır. Bu sayede batı kendi düşünsel kökleri ile buluşmuştur. Başka bir ifade 

ile batı uygarlığı,  Aydınlanma adı verilen düşünsel devrim için kendisine bir dayanak 

hatta sıçrama noktası bulmuştur. Batı dünyasına kazandırılan her bir eser Orta Çağın 

karanlık semalarına atılan bir aydınlanma fişeği idi. En zifiri karanlıkları aydınlığa 

çeviren motivasyon bazen küçük bir ışık hüzmesinde gizlidir. Bu sebeple Anadolu’nun 

aydınlık düşünürlerinden Nazım Hikmet “sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar 

karanlıklar aydınlığa” demek sureti ile aydınlığa giden yolun düşünsel ve pratik 

haritasını bu dizelerde ortaya koymuştur. Büyük şairin burada kristalize/yücelttiği ettiği 

“yanma” eylemini ölüm severlik (nekrofili)  bağlamında yorumlamak onu anlamamak 

demektir. Onun üzerinde durduğu asıl yangın zihin dünyamızda oluşması gereken 

yangınlardır. Sonra da karanlığa karşı aydınlık bir dünya için başkaldırı etik bir 

zorunluluktur. Sokrat, yangınları önce beyninde başlattı, zihinsel aydınlığa ulaştıktan 

sonra hayal ettiği dünyanın düşünsel sınırlarını çizdi, sonra da o dünyayı kurma uğruna 

kendisini yangınlara saldı. Bu etik duruşun bir benzerini Anadolu’yu aydınlatma 

çabasında olan Pir Sultan Abdal ve benzerlerinde görmemiz olanaklıdır.  

                                                           
1
  Tuğrul İlter, Modernizm, Postmodernizm, Postkolonyalizm: Ben-Öteki İlişkileri ve Etnosantrizm, 

Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar‐ 2006, s3.   
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A. Kavramsal Çerçeve 

Modernleşme, modernite ve modernizm kavramları çoğu defa aynı anlamlara 

gelecek şekilde kullanılır. Oysa ortak bir kökten türemelerine rağmen aralarında 

farklılıklar vardır. Modernleşme, tarihsel olarak Batı dünyasında son yüzyıllar içinde 

meydana gelen ve her biri kapsamlı bir değişmenin sonucu olarak çok sayıda sosyal, 

siyasal, ekonomik, teknolojik ve kültürel değişmeye karşılık gelmektedir.
2
 

Modernleşme, bir süreci ifade ederken, modernite bu süreç içinde bir “kesit”i ifade 

etmektedir. Böyle olunca Çin modernitesi, Avrupa modernitesi, Türk modernitesi, vs. 

modernitelerden bahsedebileceğimiz gibi, Avrupa modernleşmesi içinde de farklı 

ülkelerin ve zamanların moderniteleri söz konusu olabilir. Modernizm, bu kavramın 

sonuna gelen –izm takısından da anlaşılacağı gibi modernizm bir ideolojiyi ifade eder. 

Böyle olunca modernizm, “modernleşmenin ideolojisi”dir. Bu ideoloji, kabaca değişme 

olgusuna olumlu bir anlam yükleyerek, onu “olması gereken” bir durum ya da 

kaçınılmaz bir süreç olarak değerlendirir. Modernizm, kısaca değişmenin “iyi” ve 

“güzel” olduğunu iddia eder. Bu ideolojinin gerisinde evrimci ve ilerlemeci bir tarih 

felsefesi yatmaktadır. Tam da bu noktada modernizmin toplumsal değişme kuramına 

gelmiş bulunuyoruz.
3
 

Modernist evrimci düşüncenin temelinde iki genel varsayım vardır. Biri: Sosyal 

gerçekliğin, 'yüksek' ve 'aşağı' yaşam biçimleri vardır. Diğeri: Zaman akışı içinde 'aşağı' 

düzeydeki yaşam biçiminden 'yüksek' düzeydeki yaşam biçimine doğru gelişen tedrici 

bir süreç söz konusudur.
4
 Bu evrimci paradigmaya göre, dünyanın neresinde olursa 

olsun toplumları belirli bir aşama sırasına göre, geleneksel/modern veya ilkel/uygar diye 

ayrılırlar.  

Din modernizim arasında dörtlü bir ilişki vardır. Alt yapı koşullarının değişimi 

bir üst yapı kurumu olan dinle çatışır onu zorunlu değişime zorlar.
5
 Diğeri (bağımsız) 

laik çerçevede olduğu gibi her iki kavram kendi alanında kalır biri diğerine müdahale 

etmez. Diğeri, Diyalog, ilerleme inancı ve modernizm, pozitivist özelliğinin gereği 

                                                           
2
  Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği , Remzi Kitabev., İstanbul 1985, s. 

228.  
3
  Ömer Demir, Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul 1992, s. 251. 

4
  İlhan Tekeli, “Modernizm ve Postmodrnizm Kavramları Üzerine” 

Gösteri Dergisi, Mayıs 1992 s. 3.  
5
  Hans Van Der Loo & Willem Van Reijen, Modernleşmenin Paradoksları, İnsan Yayınları, İstanbul 

2003, s.  21-22, 
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olarak doğa ve toplumu yöneten yasalardan hareket eder. Doğa ve toplumda belirli bir 

“düzen” olduğuna ilişkin fikir, hem dinlerin hem de bilimin (ya da bilimciliğin) ortak 

paydasıdır. Bu durumda bu ortak payda temelinde modernizm ile din arasında bir 

diyalog ve işbirliği mümkündür. Sonuncusu Entegrasyon, din ile modernizmin daha üst 

bir felsefede bir senteze varabileceği ve bu şekilde bir entegrasyon (bütünleşme) modeli 

ortaya çıkacağı varsayılmaktadır. 

B. Modernleşme’nin Şehir Planlaması Üzerine Etkisi ve Bit Palas 

Bit Palas bir apartman öyküsüdür. Roman Bit Palas’ın inşa faaliyetlerinden 

başlayarak Bit Palas’ta oturan sakinlerin yaşam tarzlarına ışık tutar. Roman, din - 

modernleşme bağlamında okunduğunda modernite öncesi ve sonrası yaşam biçimlerine 

ayna tutmaktadır. 1950’li yıllar Türk modernleşmesinin meyvelerini vermeye başladığı 

dönemleri içerir. Batı modernleşmesi insanları Katolik kilisenin etkisinden kurtararak 

bilimin ve sanayileşmenin önünü açmıştır. Bu etki suya atılan bir taşın daire daire 

etrafına doğru yayılması gibi diğer toplumları sarmıştır. Türk toplumunun uygarlık 

yürüyüşünde benzer yöntemin takip edilmesini söyleyenler seslerini duyurmaya 

başlamıştır. Türk toplumu Avrupayı uygarlığın zirvesine taşıyan modernleşme 

çabalarına kayıtsız kalamamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılı ve 

Cumhuriyet’in ilk yılları modernleşme faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yıllar 

sayılabilir. Bit Palas’ın inşa faaliyetleri ve sakinlerinin yaşam biçimlerinde bu etkileri 

okumak olasıdır. Fakat şehirleşme faaliyetlerine bakıldığında bürokrasinin modernitenin 

etkilerine hazırlıklı olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Modernleşme hayatı sarmalayan 

her şeyin İnsan haklarını merkeze alan bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi demektir. 

İstanbul ve diğer şehirlerimize bakıdığında modernleşmenin seçkin bir kesim dışında 

çoğunluk tarafından henüz kavranamadığı görülmekte.  
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a. Modernite öncesi şehirlerin belirgin özellikleri  

 

1. Mabetler
6
  

Modernite öncesi şehirlerin belirgin özellikleri vardır. İslam dünyasına 

bakıldığında şehir mimarisine vurulan damga cami
7
; Hıristiyan dünyasında kilisedir. 

Şehrin fiziki planlaması ibadethanelere göre ayarlanırdı. Tarihi derinliği olan 

muhafazakâr şehirlerde mabetlerin işgal ettiği yeri görmek olasıdır. Bursa, Kayseri, 

Konya ya da Edirne’de dolaşıyorsanız şehrin merkezinde ihtişamlı bir cami
8
 ve onun 

etrafında hale hale çarşılar ve mahalleleri görürsünüz. Ya da Belçika’da, Bürüksel’de 

bir şehir turuna çıktığınızda ana caddelerin büyük kilise ile kesiştiğini görürsünüz. 

Modernite öncesi dönemde mabetler sadece dış mimaride değil şehrin iç işleyişine de 

hakimdi. Ortaçağ Avrupasında kilise öylesine yaşamın ince damarlarına kadar girmiş ki 

kilisenin izni olmadan veya kilise mantalitesine aykırı bir eyleme gitmek neredeyse 

olanaksız.  İslam dünyasında camiler kiliseler kadar güçlü bir otoriteye sahip olmamakla 

birlikte onlar da önemli işlevler görüyorlardı. Muhtarlık teşkilatı kurulmazdan önce 

imamlar mahallenin yöneticisi, kadıların temsilcisi, halkın düzeninden ve ahenginden 

sorumlu idiler. 1717 tarihli bir arşiv belgesi imamlara verilen görevleri şu şekilde 

özetler: “İstanbul’da görevli imamlar, mahallelerine ahlak bozucu kimselerin girmesine 

engel olacaklar; halkın namaza devam etmesini sağlayacaklar, içki vb alışkanlıkları olan 

                                                           
6
  Geniş bilgi için bakınız. Metin Bobaroğlu Mabed – İnsan,  a n a d o l u a y d ı n l a n m a v a k f ı | 1 

7
  Ahmet Önkal, Cami,  DİA, c. VII, s. 6.  

8
  Fatma Sedes, Süleymaniye Cami Haziresi, http://sedesmimarlik.com/suleymaniye-camiinin-

haziresi.pdf, 1.3.2017. 

http://sedesmimarlik.com/suleymaniye-camiinin-haziresi.pdf
http://sedesmimarlik.com/suleymaniye-camiinin-haziresi.pdf
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kimseleri mahalleden çıkaracaklar.” Bu dönemin bariz niteliği tanrı insan ilişkilerini 

zirveye taşıma olduğundan mabetler insanları tanrıya yaklaştıran mekanlar olarak 

yücelmektedir.  

2. Mezarlar 

Modernite öncesi dönemin kendisine özgü bir hayat anlayışı vardır. İçinde 

yaşadığımız hayatın kendisi bizatihi bir amaç değildir. Haz alarak yaşama dokunmak, 

onu hissetmek ve onunla bütünleşmek kötü hatta günah sayılır. Dünya ahiretin 

tarlasıdır, geçicidir ve aldatıcıdır. Bu yönü ile önemli olan ahiret hayatıdır. Ahireti 

hatırlatan mekanlar olarak mezarlıklara önemli fonksiyon yüklenmiştir. Bu sebeple 

mezarlıklar şehrin görünür yerlerine yapılmıştır. Ölüm ve ahiret hayatın içindedir.  

İnsanların günde birkaç defa mezarlıklarla karşılaşmaları; ahireti hatırlamaları 

istenmiştir.  Özellikle Avrupa’da olmak üzere Modernleşme hiçbir toplumda sıkıntısız 

gerçekleşmemiştir. Eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen sosyal, dini ve siyasi 

guruplar modernleşme faaliyetlerine karşı direnç göstermişlerdir. Fakat gerek hayatın 

kendi akış biçimi gerekse eğitimin dönüştürücü etkisi ile bu dirençler gücünü yitirmiştir. 

Fakat modernleşmenin dinamik yapısı dikkate alındığında her modernleşme faaliyeti 

yeni karşıtların oluşması ile sonuçlanmıştır.  

   

Bit Palas’ın bulunduğu semt iki mezarlık üzerine kurulmuştur. Müslüman ve 

Ermeni mezarlıkları modernitenin sonuçlarından sanayileşmenin ve göçlerin baskısına 

daha fazla dayanamamış ve baş üstünden inmiş ayakaltında kalmışlardır. He şey bundan 

da ibaret değildir. Modern dönemde mezarlıklar mümkün olduğunca şehirlerin 

görünmeyen uzak ve ıssız mekânlarına yapılmaya başlandı.  
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Mezarlığın taşınması esnasında yaşanan tartışmalara bakıldığında modernite 

öncesi düşünme biçimlerinin siyaseti de kullanarak varlık yokluk mücadelesi verdikleri 

görülmektedir. Çünkü sosyal yaşama dair her değişim din düşmanlığı, Osmanlı 

düşmanlığı ve maneviyat düşmanlığı olarak lanse edilmeye başlandı.  Türk 

modernleşmesinin önündeki en büyük engel 

 

3. Kadın ve Erkekler İçin Farklı Yollar 

Modernite öncesinde Müslüman şehirlere bakıldığında kadın erkek ayrımının 

izlerini kullanılan yollarda görmek mümkündür. Şimdi bile Anadolu’nun geri kalmış 

kasabalarında ve bazı köylerinde kadınlar, erkekler tarafından kullanılan yolları 

kullanamazlar. Şehrin içinden geçen ana yollar erkekler tarafından kullanılırken bir arka 

sokaklar kadınlar içindir. Hayatın içerisinde mahrem bir nesne olarak varlığını devam 

ettiren kadınlar bir yerden başka bir yere giderken eşlerinden ve oğullarından farklı bir 

yol kullanmak zorundaydılar.  

Bit Palas ve şehrin inşasına baktığımızda helal ve mahrem yol anlayışının 

etkisini kaybettiğini görüyoruz. Artık yollar yapılırken cinsiyet ayrımlarının 
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yapılmadığını herkesin aynı yolu kullandığını görüyoruz. Yollar yapılırken insanların 

gereksinimleri dikkate alınmakta.  

4. Yaşam Alanı Olarak Evler 

Modernite öncesinde evler gelişmişliğe ve olanaklara bağlı olarak farklılık arz 

etse de hepsinde görülen ortak bir özellik vardır. Bir kapı ancak bir aile içindir. En fazla 

bir baba ve çocuklarına hastır. Yani Bit Palas apartmanında görüldüğü gibi, birbirinden 

çok farklı insanların bir apartmanın farklı dairelerinin sakinleri olarak tek bir kapıyı 

kullanarak evlerine ulaşmaları modernite öncesi dönemde ayıp ve mahremiyeti 

zedeleyen bir durumdur.  Modernite bu ayrımı ortadan kaldırma da büyük ölçüde başarı 

sağlamıştır. Hatta önceki dönemde tek kapı tek aile için kullanılırken bile çoklu kapı 

zilleri kullanılırdı ve kapı tokmakları cinsiyete göre farklılık arz ederdi.  Hayatın 

içerinde kanıksanan ama bir hayat algısının sonucu olan şeylerdi bunlar.           

 

İnsanlar modernite evreninde evrildikçe cinsiyete ve inanca dayalı ayrımcılık 

göstergeleri sessizce aramızdan ayrıldı. Modernite öncesi alışkanlıkların tümüyle sosyal 

yaşamı terk ettiğini söylemek tabi ki aldatıcı olacaktır. Ancak kendisini muhafazakar 

olarak tanımlayan insanların yaşam tarzlarında bile sayısız değişimleri başardığını 

söylemek olanaklıdır.  

5. Eğlence ve Toplanma Mekanları 

Modernite öncesi dönemlerin ortak özelliklerinden birisi de toplanma 

mekanlarının mahrem/ helal temel üzerine oturması hatta Heretik olmayan ana kitle 

muhafazakarlar için halkın devletten bir hak iddia etmesi fitnedir. Hele bu hakkın 

gerçekleşmesi için kadın erkek omuz omuza alanlara dökülmek fitne ötesi bir anarşi 

alametidir.  

Bir Palas romanında yer alan Kahraman Öztürk Bit Palas’a gitmeye çalışırken 1 

Mayıs gösterilerinin yapıldığı bir alandan geçmek zorunda kalır. Bu taplo bize 

modernitenin etkisi ile feodal yapının bozularak yerini sınıflı bir toplum yapısına 

bıraktığını ve halkın kendi özgürlüklerini elde etme konusunda kulluk anlayışında birey 
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aşamasına geçtiğini göstermektedir. Ayrıca bu törende dini simgelerin yerini milli 

simgelerin aldığı görülmektedir. Özellikle Milli bir bayramı kutlamaya gelen çocukların 

ellerindeki bayraklar ve Atatürk figürlerine bakıldığında simgelerin de bu bağlamda 

değişim geçirdiği çıkarsanacaktır. Özellikle Türkiye muhafazakârlığında heykellere dini 

açıdan olumlu yaklaşmak olanaksızdır. Hatta bir faniyi kutsamak, önünde saygı ile 

eğilmek gayr-i dini davranışlar olarak ele alınır. Ancak modernite ile gelen pozitivist ve 

laik eğitim politikaları bu anlayışı  

 

 

C. MODERNLEŞMENİN YAŞAM TARZI ÜZERİNE ETKİSİ 

Celal ve Cemal ikizlerinin anlatıldığı bölüm modernizmin yaşam tarzları üzerine 

olan etkisini gösterme açısından önemli ip uçları vermektedir. Çünkü ikiz kardeşler 

İstanbul’da kuaförlük yapmaktadırlar. Modernite açısından ikiz kardeşleri ve 

mesleklerini şu şekilde yorumlamak olanaklıdır: 
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1. Kuaförlük 

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte büyük bir çağdaşlaşma 

seferberliği başlatıldı. Mustafa Kemal Atatürk’e atfedilen devrimler çağdaşlaşmanın 

başka bir ifade ile modernite ile buluşmanın yolunu açtı. Çağdaşlaşma projesi İstanbul 

ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha hızlı ilerledi. Küçük ve mazisi ile bağlarını 

koparmakta güçlük yaşayan yerlerde ise biraz daha yavaş ve sorunlu yürüdü.  

Daha önceki bölümde Türk modernleşmesi öncesinde yaşam tarzını belirleyen 

temel iki kavram helal ve haramdı. Laikliğin kök salması ile bu iki kavram tüm yaşam 

tarzlarını belirlemek yerine daha dar bir alana çekildi. Haram ve helal kavramlarından 

boşalan yeri yasak ve yasal kavram ikilisi doldurdu. Tabiki haram/helal penceresinden 

bakış tümüyle dinsel bir bakışa vurgu yaparken yasak ve yasal kavramları laik/seculer 

bakışa işaret etmektedir. Bir şeyin haram olması yasal olmadığı anlamına gelmiyordu 

artık. İşte Celal ve Cemal ikizlerinin mesleği olan kuaförlük bu konuda güzel bir örnek 

olabilir. İkiz kardeş bayan kuaförü olarak çalışmaktalar. Bu dini açıdan haram olmakla 

birlikte laik hukuk açısından yasal bir durumdur. Yine daha önceki bölümde ifade 

edildiği gibi kadınların erkeklerle aynı yolu kullanamadıkları süreçler çok geride kalmış 

yeni dönemde kadın erkekle eşit ve hayatın içindedir.  
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Kadının saçının bir telinin mahrem erkeklere gösterilmesinin haram kılındığı 

yaklaşımdan kadınların erkek kuaförlerde saç bakımı yaptırmaları öneli bir gelişmedir. 

Bu gelişmenin kılık- kıyafet, törenler, kadın erkek ilişkileri gibi yaşamın birçok alanı ile 

ilgisi vardır. 

  

Yukarıda örnekte görüldüğü gibi kadın ve erkek aynı ortamı birlikte 

kullanabilmekte ve yaşamın değişik yüzlerini birlikte konuşabilmekteler. 

 

 

2. Oturma Alışkanlığı 

Bilindiği üzere ülkemizde muhafazakar kesimlerin sürdürmeye çalıştıkları bir 

oturma biçimi vardır. Özellikle bunu sofra kurallarında görmemiz mümkündür. Sofra 

adabı denilen kurallar baştan sona dini ritüellerle örülüdür. Masa ya da koltukta oturarak 

yemek yeme yerine yere oturmak tercih edilir. Sol el ile yemek haramdır, ekmeği 

bıçakla kesmek nimete saygısızlıktır. Ateşmizacoğlu ailesinin anlatıldığı bölümde bir 

koltuk öyküsü uzun uzun anlatılır. Koltukların öyküsünden daha fazla bizi ilgilendiren 

koltukların modernite faaliyetleri içerisinde bir yer tutmasıdır. Artı evlere masa ve 

koltuklar girmiştir. Yemek adetleri ibadet olmaktan çıkmış günlük sıradan adetler 

seviyesine gelmiştir.  
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3. Hastalıkların İzahı ve Çözümü 

Bu bölümde Zeliş Ateşmizacoğlu hastalıklı bir kişiliği temsil eder. Hastalığın 

izahı zihinsel değişim açısından önemli ipuçları vermektedir. Zira eski dönemde 

psikolojik hastalıklar daha çok cin ve peri gibi görünmez varlıkların zarar vermesi ile 

izah edilirdi. Çözüm olarak da yine büyücülerden çare umulurdu. Bu herkes için geçerli 

olmamakla beraber çok yaygın bir durumdu. Zeliş Ateçmizacoğlu rahatsızlığı pozitif 

bilimlerde karşılığı olan bir hastalığa (psikosomatik) işaret etmektedir. Bu durum yine 

pozitif bilimlerin toplumsal bellekte önem kazandığını bilimsel olmayan büyücülük ve 

muskacılık gibi yöntemlerin geri plana itildiğini göstermektedir.  

 

4. Kişi Adları 

Bonbon Palas’ın bir nolu dairesinde oturan Meryem, Musa ve Muhammed’dir. 

Modernite’nin kendi vatanında bile başarısız kaldığı alanlardan birisi kuşkusuz kişi 

isimleridir. Meryem, Musa ve Muhammed dini içerikleri olan isimlerdir. Aynı şekilde 

Avrupa’da bu isimlerin benzerlerini görmek mümkün Adem yerine Adam; Meryem 

yerine Maria; Yusuf yerine Josef gibi. Türkiye’de belli aralıklarla isim anketleri 

yapılmaktadır. Bu anket sonuçlarına göre en çok kullanılan erkek isimleri Ahmet ve 

Mehmet bayan ismi ise Fatıma’dır.  

Sonuç 

Din modernite ilişkisi bazı alanlarda çatışmacı bir seyir takip etmekle birlikte din 

siyasete alet edilmediği ölçüde problem olmanın uzağında kalmaktadır. Dini, kendi 

doğasına bıraktığımızda ve aydın din adamlarının yorumları kapsamında ele 

aldığımızda çoğu noktalarda bir entegrasyon olanağı doğmaktadır. Ancak İslam’ı ya da 

bir başka dini kişisel çıkar elde etmek için siyasete alet ettiğimizde din doğasını aşarak 

sosyal hayatın tüm alanlarını işgal etmeye cüret etmektedir. Bu durum, toplumda farklı 

düşünenler arasında olması gereken sosyal barışa zarar vermektedir.  
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Bit Palas’in içeriği bağlamında din modernite ilişkisinde bir çatışma değil bazı 

durumlarda entegrasyon bazen bağımsız ilişki biçimi görmekteyiz. Alt yapı kurumları 

değiştikçe bir üst yapı kurumu olan din de bir entegre olma yolunda olmuştur. Yukarıda 

yaşam alanlarının farklı noktalarına dokunmaya çalıştık ve gördük ki aslında politize 

olmadığı sürece insanlar din ile moderniteyi çatıştırmadan bir senteze gitmeye çalışıyor.  
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