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Mesih ve Kultur
Larry Poston
Yirminci yilzy1hn ortasmda teolog ve yazar H. Richard Niebuhr, Htristiyanlar'm, ya�ad1klan kiiltiire kar�1
tutumlanm kategorize edecek bir model tasarlam1�t1r. Niebuhr'un kitab1 Mesih ve Kiiltur, Htristiyanlar'm <;e�itli
kiiltiirlerle olan ili�kilerinin milyonlar tarafmdan anla�tlmasm1 saglayan <;agda§ bir klasik haline gelmi�tir.
Niebuhr'un one silrdiigil be� yakla�1m �oyledir:
1. Mesih ile Kiiltiir Birbirine Kar�Ittir. Bu yakla�1m, insan kiiltiirilniln toptan yozla§mt� ve kurtanlamaz
olduguna inanan ayrzmczlar tarafmdan benimsenir. Bu duru�un taraftarlarma gore gilnah, kurumlann,
toplumsal yap1lann, ornegin kentlerin ve §irketlerin ic;inde yuvalanmt§tlr. Buna gore diinya, "kotiiliigiln gilcil
altmdaki bir alemdir; t§tgm egemenligine mensup olanlarm girmemesi gereken karanhk bolgedir; yalamn,
nefretin ve cinayetin egemenligiyle nitelenir; Kayin'in miras91s1d1r" (sf. 48). Bu goril§e kattlanlar Pavlus'un
2. Korintliler 6: 17'deki "Bu nedenle, "jmanszzlarzn araszndan pkzp ayrzlzn" diyor Rab. ''Murdara
dokunmayzn, Ben de sizi kabul edecegim" sozlerini destek ahrlar. "Mesih ile Kiiltiir Birbirine Kar§ttttr"
dii§ilncesini benimseyenlerin c;ogu, "sekiiler" toplumla milmkiln oldugunca az ili§ki ic;inde olan kii<;ilk
topluluklar olu§turur.
2. Mesih Kiiltiiriin i�indedir. Niebuhr'a gore bu, Tann'nm egemen iradesini insan kiiltiirleri i9inden ve i9inde
yilriltmekte olduguna inanan zlzmlzlarzn yakla�1m1d1r. itiraf etmek gerekirse, kiiltiir ic;indeki belli ba�h
ogelerin insan gilnahmm ilriinleri oldugu kabul edilmelidir, fakat c;ogu kez kiiltiir basitc;e insan olmanm bir
sonucudur. insanlar Tann'mn benzeyi�inde yarattld1klan ic;in, kiiltiirlerinin de bir bak1ma Tann'nm
benzeyi§inden ogeler ta§1d1g1 kabul edilir. Sonuc; olarak, ki§inin kendini kiiltiirden soyutlamasma gerek
olmad1g1 gibi, Tann'nm insanhk ic;in gilttilgil tasarmm, insanm yaratt1g1 c;e�itli ogeler ve bic;imler arac1hg1yla
nas1l yilriltiildiigilnil ogrenmek amac1yla kiiltiirle ilgilenmek gereklidir. Bu yakla§tmt izleyenler, Filipililer
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4:8 gibi ayetleri vurgulamay1 uygun bulurlar: "Sonu9 olarak, karde§lerim, ger9ek, saygzdeger, dogru, pak,
sevimli, hayranlzk uyandzran, erdemli ve oviilmeye deger ne varsa, onu dii§iiniin. "
3. Mesih Kiiltiirden Ustiindiir. Niebuhr bu gorii�e uzla§macz yakla�1m adm1 verir. ilk yakla�1ma gore insan
kiiltiiriinii tlimiiyle reddetmek veya ikinci yakla�1ma gore oldugu gibi kabul etmek yerine bu ii9iincii
yakla�1m1 benimseyenler, Kutsal Kitap'a dayah Hlristiyanhk'm ilke ve kurallan ile insanhgm kliltlirler i9inde
kendini gosteren 9e�itli d1�avurumlan arasmda bir uzla�ma ortaya koymaya 9ah�ir. Thomas Aquinas'm
ya�ammda gorlilen uzla�mac1 tutumun bunu en dogru bi9imde a91klad1g1 dii�iinliliir: Aquinas, "Radikal
Hlristiyanlar'la birlikte diinyay1 reddetti. Ancak kendisi, kiiltiirii ve aile kavramm1 koruyan, ogretimi
savunan, uluslan yarg1layan, toplumda dinsel ya�am1 yoneten kilisenin bir ke�i�iydi". Bu yakla�1mm
destek9ileri, tlpk1 "Mesih ile Kiiltiir Birbirine Kar�1ttir" yakla§1mm1 benimseyenler gibi, "diinya" ile "kilise"
arasmda bir aynm yapar. Ancak uzla§macllar, toplumdan kalzcz bi9imde 9ekilmezler; kurumsal kiliseye
kutsal "szgznak" olarak giderler; "diinya"ya donlip orada "tuz ve l§lk" olarak i§lev gosterebilmek i9in kilisede
gii9lenirler.
4. Mesih, Kiiltiirii Donii�tiiriir. Reformcu John Calvin, Hiristiyanlar'm i9inde bulunduklan kliltiirii Hiristiyan
kiiltiiriine donii§tiirmekle sorumlu olduklanm ogretmi§tir. Calvin, politik, ekonomik, yasal, diizenleyici veya
egitimle ilgili olsun, tiim sosyal kurumlarm Tann'nm yetkisi altma getirilmesi gerektigine inamyordu.
Niebuhr, bu yakla§1m taraftarlanna donii§iimcii ad1 verir ve "tarihi, Mesih'te Tann'yla yiizle§me olarak
gordiigiinden, yaratlh§ ve kiiltiir diinyasmm yok olacag1 nihai bir son beklemez, bunun yerine Rab'bin her
§eyi kendi yiiceligiyle donli§tlirebilecek gii9te oldugunun farkmdadir". Augustine gibi donii§limcii teologlara
gore yeniden dogu§, insan zihnini giinaha dii§li§lin etkilerinden ozgiir kllarak toplumdaki 9e§itli sosyal
olu§umlan in§a etmeleri, yeniden olu§turmalan, yenilemeleri ve/veya iyile�tirmeleri i9in Hlristiyanlar'1
gii9lendirir. Hedef, "insanhgm tiim dogasm1 ve kiiltiiriinii kralhk yasalarmm i9sel levhalara (yiireklere)
yazllm1§ oldugu bir Tann kralhg1 haline donii§tlirmekten" ibarettir.
5. Mesih ile Kiiltiir <;eli�ki i�indedir. Niebuhr bu tavn benimseyenleri dualist olarak tammlar. "<;eli�kiciler",
insamn giinahm derinliklerine sapland1g1m kabul eder; buna bagh olarak insan kiiltiiriiniin biitiin yonelimi
kotli ve yozdur. Aym zamanda, giinahhhk i9inde dahi olsa insanm Tann'mn benzeyi§ini yans1tt1g1 kabul
edilir. Ne var ki giinah, bu benzeyi§i Tann'nm tasarlad1gmm bozulmu§ bir resmine dondiirmii�tlir. <;eli§ki
pek 90k diizeyde gorliliir. Ornegin insan, "yeryiiziinii doldurmak ve onu denetimlerine almak, tiim canhlara
egemen olmak ve Aden bah9esine bakmas1 ve onu i§lemesi" i9in Adem'de yarat1ld1. Ancak giinah, bunlan
yapma kabiliyetini §iddetli bi9imde etkiledi. Havva'mn ugrad1g1 lanet yiiziinden art1k yeryiiziinii doldurmak
ac1 ve zahmetle miimkiin olabilecekti. Adem'in ugrad1g1 lanet sebebiyle yeryiiziinii denetim altmda almak
§imdi "<liken ve 9ah" toplamak demekti. "Hayvanlar alemine egemen olma sorumlulugu", insam ortecek deri
giysi iiretmek Uzere hayvanlan oldiirme gerekliligiyle bozuldu; Adem ile Havva, Ya§am Agac1'ndan
yememeleri i9in Aden bah9esinden kovuldu; artlk ona bakma ve onu i§leme sorumluluklan yoktu.
"<;eli§kiciler", ya§amlarmda her giin yiireklerinde korkun9 bir "boliinme" hisseder. Aden bah9esindeki ozgiin
gorevlerini yerine getiren insanlar olarak ya§ama sorumlulugu ile Mesih'te yeni yaratllm1§ Hlristiyanlar
olarak ya§ama sorumlulugu arasmda kahrlar. El9i Pavlus, bu "boliinme"den 1. Korintliler 7:32-35'te soz
eder.
Her gorli§, bir bak1ma Kutsal Kitap'tan baz1 ger9ekler banndmr, fakat bunlardan hi9biri bu konu hakkmda
Kutsal Kitap'm biitiin ogretilerini i9ermez. Dikkatli Hiristiyanlar, ya§amlarmda ugra§tlklan alana veya konuya
gore, kendilerini bu yakla§1mlar arasmda gidip gelirken bulacaklard1r. Baz1 durumlarda "aynmc1" gorii§
uygulama bak1mmdan Kutsal Kitap'a en uygun olam gibi goriinebilirken bir digerinde "1hmh" yakla§1m dogru
olabilir. Niebuhr'un modeli, belli bir konuda bizim i9in miimkiin olan olas1hklan sm1fland1rmam1za ve diger
Hlristiyanlar'm ald1klan kararlan neye dayandird1klanm anlamam1za yard1mc1 olabilir. Boylece yaptiklarma
bakarak bir kimsenin "Kiiltiirii Donli§tliren Mesih" taraftan oldugunu veya bir digerinin belli bir durumda
olduk9a farkh bir 9oziim benimseyen "Mesih Kiiltiire Kar�1" destek9isi olarak s1mflandmlabilecegini
anlayabiliriz. Bu farkhhklan anlamanm, diger H1ristiyanlar'm davram§larmm nedenini bilerek birbirimizle 90k
daha iyi bir uyum i9inde ya§amam1za olduk9a yaran dokunacaktlr. � (9ev:YYY)

