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Özet– Mormonluk ilk ve tek yerli Amerikan dini say›labilir. Amerika’da de-
¤erlerin e¤itimi ve yeniden üretimi üzerinde son dönem sosyolojik litera-
türde toplumsal sermaye kavram›n›n yan-terminolojisiyle düflünülmekte-
dir. Amerika’da bir dinin, görünürde Amerikan karfl›t› bir söylemi de olsa,
Amerikanizm denilebilecek bir de¤erler bütününe eklemlenmesi kaç›n›l-
maz olmaktad›r. Bu yaz›da Mormonlukta din ve de¤erler e¤itiminin de¤i-
flik mekanizmalar› irdelenmektedir. Bu mekanizmalar sadece ilk, orta ve
yüksek e¤itimdeki kurumsal yap›lardan ibaret de¤ildir. Mormonlu¤un en
önemli özelli¤i din e¤itimini hayat›n her düzeyine yayma konusunda gös-
termekte oldu¤u performanst›r. Di¤er bir özelli¤i, yetiflen her Mormon’un
bir dinsel adan›fl konsepti içerisinde yetiflmesi. Çünkü din Mormonlukta
hayat›n marjinal veya ikincil bir konusu de¤il, bizzat hayat›n merkezidir.
Böyle oldu¤u için de din e¤itimi tamamen din için yaflayan, dinin amaçla-
r› ve hedeflerini gerçeklefltirmeye adanm›fl bireyler yetifltirmeye yönelik-
tir. Kuflkusuz böyle bir e¤itimin Amerikanizmin daha genel ideolojilerine
eklemlenmesinin de kayda de¤er yollar› vard›r ve bu yollar bu yaz›n›n ko-
nusunu oluflturmaktad›r.

Anahtar Kelimeler– Mormonluk, Toplumsal Sermaye, Din E¤itimi,
De¤erler E¤itimi, Amerikanizm, Amerikan Dini, Misyonerlik. 
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1 Bu yaz›, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2000 y›l› burs program› çer-
çevesinde tahsis etti¤i Doktora-Sonras› Burs Program› çerçevesinde, bir k›sm›
2001 y›l›nda, ABD’nin Utah eyaletinde yap›lm›fl çal›flmalar›n bir bölümünü olufl-
turuyor. Desteklerinden ötürü TÜBA yetkililerine teflekkürü borç biliyorum. 



Din ve De¤erler E¤itiminin Modern Ba¤lam›

Geleneksel dünyada de¤erler e¤itiminin büyük ölçüde din e¤itiminin
içinde verildi¤ini biliyoruz. Din e¤itimi ise bir çok konunun e¤itimi gibi
sadece bu ifller için tahsis edilmifl ihtisas okullar›nda veya medreselerinde
olmazd›. Aile de bütün ifllevselli¤iyle e¤itime katk›da bulunurdu. Söz ko-
nusu olan din ve de¤erler e¤itimi oldu¤unda ise ailenin rolü daha da
önem kazan›rd›. Modern dünyada ise ailenin e¤itim ifllevindeki azalma,
din ve de¤erler e¤itimiyle ilgili ifllevine paralel bir seyir takip etmifl, bu ifl-
lerin devredildi¤i e¤itim kurumlar›nda ise din ve de¤erler e¤itimi için bafl-
ta bir ve beraber giden aray›fllar, lâikli¤in de¤iflik alg›lanma ve tart›fl›lma
biçimlerine paralel bir seyir izleyerek giderek ayr›flmaya yüz tutmufltur.
Din e¤itiminin kendisi dinle ilgili de¤erlerin bir aktar›m›n› içeriyorsa da,
de¤erlerin yeni nesillere aktar›lmas›n›n din e¤itiminin alan›ndan ayr›flt›-
r›lmas› belli bir lâiklik düzeyine iflaret etmeye bafllam›flt›r. Do¤rusu çok
kültürlü veya çok dinli veya etnisiteli bir toplumda farkl› dinsel alg›lar›n
mevcudiyetinden dolay›, din her zaman de¤er ler üzerinde bir flemsiye ro-
lüyle toparlay›c› olamayabiliyor. Dinin belki ayn› dine inanan insanlar
aras›nda de¤erlerin mümkün ve makbul olmas›n› sa¤layan ciddî bir tut-
kal ifllevi gördü¤ü söylenebilir. Ancak sadece farkl› dinlere de¤il bir dinin
içindeki farkl› din yorumlar›na ba¤l› olan insanlar aras›nda da hangi tür
de¤erlerin geçerli k›l›nabilece¤ine dair ortak bir gerekçeyi telaffuz etmek
modern toplumun tabiat› gere¤i çok zordur. Bu yüzden, Mormonlarda
din ve de¤erler e¤itiminin ele al›nd›¤› bu yaz›ya, din e¤itimi ile de¤erler
e¤itimi aras›ndaki ayr›m çizgilerine iflaret ederek bafllamak gerekiyor.

Din e¤itiminin modern toplumlardaki ifllevi konusunda, gerek modernli-
¤in gerek din e¤itiminin do¤as› bak›m›ndan her zaman telafi edilmeye
muhtaç bir gerilimin oldu¤u söylenebilir. Modernleflmeyle sekülerleflme-
nin zorunlu oldu¤u düflünülen birlikteli¤i çerçevesinde din e¤itiminin de
bütün kurumlar gibi modern toplum tasar›m›na uyumlu k›l›nmas› nok-
tas›nda bir aray›fl her zaman modern e¤itim paradigmas›n›n bir yan›n›
oluflturmufltur. Bu konudaki görüfller, din e¤itiminin modern ve seküler
bir ülkede hiç olmamas› gerekti¤inden, yani seküler bir toplum tasar›m›-
n›n tamamen dinin yerine akl›n ve bilimin ikame edilmesi gere¤inden,
dinin bireysel bir vicdan konusu olarak yine de korunmas› ve teflvik edil-
mesi, dolay›s›yla e¤itim sürecinde kontrollü bir derecede korunmas› ge-
rekti¤i noktas›na kadar çeflitlenmifltir. Mormonlarda din ve de¤erler e¤i-
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timinin incelenece¤i bu yaz›n›n bafl›nda, Mormonlardaki din e¤itimine
bir ba¤lam oluflturmaya yarayacak flekilde tart›flmalar›n bu çeflitlili¤in-
den bir iki noktay› ay›rt etmek gerekir. 

Her fleyden önce, modern dünyada yayg›n e¤itim içerisinde din e¤itimi-
nin ne kadar yer alaca¤›na dair tart›flmalara de¤inmek gerekiyor. Bu ko-
nuda ülkeler aras›nda büyük farklar olsa da genel e¤ilim, yayg›n e¤itim-
de din e¤itiminin iste¤e ba¤l› olmas› ve büyük ölçüde bir çeflit din kültü-
rü olarak verilmesi yönündedir. Türkiye’nin Frans›z tipi görece daha ka-
t› bir lâiklik anlay›fl›na ra¤men bir ad›m daha ileri gidilerek din e¤itimi-
ni orta okullarda zorunlu k›lan müfredat›na ra¤men, paradigmatik ola-
rak ayn› çerçevede, din e¤itiminin dindar vatandafl yaratmaktan ziyade
dinden veya din kültüründen haberdar vatandafllar yetifltirmeyi amaçla-
d›¤›n› biliyoruz. Bu e¤itimin temel varsay›m›, dinlerin bir hakikate iflaret
etmekten ziyade birer kültürel ürün olduklar› ve din e¤itiminin dinlerin
bu kültürel kökenleri hakk›nda ilham›n› bilimden ve ak›ldan alan bir bi-
linçlilik gelifltirmek oldu¤unu öngörür. Bu yüzden pratikte, dersi veren
ö¤retmenler veya dersi alan ö¤rencilerin ilgi düzeyine göre farkl› görü-
nümleri olsa bile din e¤itiminden amaçlanan budur. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda din e¤itimi belli bir dinin içinden o din için bir e¤itim de¤il, genel
olarak dinler hakk›nda bir bilinçlilik yaratmak, uzun vadede bütün din-
lerin aslî geçersizli¤ine dair bir bilinci ifllemektir. Buna ra¤men, din e¤i-
timinin pratikte kolayca dine inand›rmaya çal›flmak ve dinin geçerlili¤i-
ne ikna etmek gibi bir iflleve çekti¤i görülmüfltür. Belki bu yüzden kurum-
sal düzeydeki bütün seküler muhtevas›na veya konumlanmas›na ra¤men
seküler çevrelerde yine de din e¤itiminin varl›¤› bile bir rahats›zl›k konu-
su olabilmektedir. Zira din e¤itiminin en lâik çerçevesi bile modernizm
misyonunun unutmaya veya unutturmaya çal›flt›¤› bir kâbusun geri çök-
me ihtimalini akla getiriyor.

Bununla birlikte din e¤itimi hakk›ndaki bütün modern prati¤in bun-
dan ibaret oldu¤u tabiî ki söylenemez. Bu anlam›n›n daha bask›n ol-
du¤u Avrupa’daki pratikleri bir yana, Amerika’da din e¤itiminin
modern flekilleri hiçbir zaman dindar bir kiflilik yetifltirme ifllevinden
ba¤›ms›z düflünülmemifltir. 

Din e¤itimiyle ilgili bu tart›flma modern toplumda dinin de¤iflen ta-
n›m› ve rolüyle de tabiî ki yak›ndan ilgilidir. Dinin bütün toplumsal
kurumlar üzerinde belirleyici ve tan›mlay›c› oldu¤u bir yap›dan, top-

Amerika’da Kudüs’ü Kurmak ‹çin: Mormonlarda Din ve De¤erler E¤itimi

29

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



lumun sadece belli bir kurumu ve hatta en zay›f kurumlar›ndan bi-
rinden ibaret oldu¤u bir topluma geçilmesi, modernleflme sürecini ni-
teleyen en önemli geliflmelerdendir. Bu süreç içerisinde din e¤itimi de
bir önceki dönemde her fleyden önce dinsel inanç ve gelene¤in yeni-
den üretimi ifllevi görmekte, o dinin din adamlar›n› yetifltirmekte, bu
yolla o dinin kurumsal varl›¤›n› ve bedenini de yeniden üretmekte,
kitlelere de o dine mensubiyetin itikad› ve gereklerini ö¤retmekteydi.
Oysa modern dönemde, ülkeden ülkeye de¤ifliklik arz etse de, din
e¤itimi, belli bir dinin bedeninin, de¤erlerinin veya pratiklerinin
kendini yeniden üretmesi ifllevi neredeyse tamamen göz ard› edilmek-
tedir. Hatta baz› pratiklerde, özellikle bu kurumsal varl›¤›n azalt›l-
mas›, bedeninin küçültülmesi hedeflenmekteyken as›l amaç modern
hayat›n kendinde bütünlü¤ü içerisinde kendisine ayr›lan mütevaz›
yere uygun olarak din e¤itimi, din ve dinler hakk›nda nesnel bir bi-
linç oluflturmaya dönüflmüfltür. En iyi ihtimalle modern millet ide-
olojisinin ögelerinden biri hâline geldi¤i için bu e¤itimde görece ken-
di öznel varl›¤›n› devam ettirme f›rsat› bulabilmifltir. Ancak her iki
durumda da e¤itimin, dinin kendi varl›¤›n›n maslahatlar›n› gözeten
bir akla tâbi olmamas›, üstelik böyle bir maslahat›n gözetilmesi üze-
rine kurulu bir geleneksel prati¤in zorla terk ettirildi¤i bir dönüflü-
mün ürünü olmas› ço¤u zaman ciddî bir sorun oluflturmufltur. Bu an-
lamda, ‹smail Kara’n›n (2002) Türkiye örne¤i için dedi¤i gibi, asl›n-
da gerçek anlam›yla bir din e¤itiminin var olmad›¤› bile söylenebi-
lir. Çünkü kelimenin bilinen anlam›yla bile, bir dinin kurumsal be-
deninin ve itikatlar›n›n yeniden üretilmesi ifllevi olmayan, dinlere te-
peden, akademik bir noktadan bakmay› fazla yücelten bir e¤itim, ol-
sa olsa bir sosyoloji, bir sosyal bilim olabilir, ama din e¤itimi de¤il. 

Din e¤itimi ile lâik devlet aras›ndaki iliflkiler söz konusu oldu¤unda,
din e¤itiminin nas›l olmas› gerekti¤i, kimler taraf›ndan verilebilece-
¤i, zorunlu mu seçmeli mi olaca¤›, okul saatlerinde okul e¤itiminin
bir parças› olarak m› yoksa belli bir dinin kendisinin örgütledi¤i ku-
rumlar eliyle mi verilece¤i sorular› akla gelir. Özellikle, Türkiye’nin
model ald›¤› Frans›z tarz› bir lâik modern e¤itim anlay›fl›nda din
e¤itiminin, genellikle dinler hakk›nda bir sosyolojik üst-bilinçlilik
yaratmak, bunlar aras›nda taraf tutmayan bir nesnel konumu tah-
kim etmek gibi zay›f bir ifllevi vard›r. Oysa Avrupa’n›n baflka ülke-
lerinde genel devlet okullar›nda din e¤itiminin bu tür bir ifllevi ol-
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makla birlikte, kiliselerin kendi inançlar› do¤rultusunda ve kendi
müntesiplerinin dinsel bilincinin yeniden üretimini hedefleyen bir
e¤itim vermesine engel bir durum söz konusu de¤ildir. Kiliselerin
kendi inançlar›n› ve inanç kadrolar›n› (liderleriyle, ulemas›yla, s›ra-
dan müminleriyle) yetifltirmek için kendilerine ait her düzeydeki e¤i-
tim kurumlar›n› açmak gibi bir imtiyazlar› oldu¤u biliniyor. Uygun
bir yasal çerçevede kiliselerin s›radan müminler için özel kurslara,
din adamlar›n› yetifltirmek üzere üniversite ve hatta enstitülere sahip
olduklar›n› da görüyoruz. Kuflkusuz din e¤itiminin ötesinde Hristi-
yanl›¤›n hayat›n her düzeyiyle ilgili de¤erlere kaynakl›k etme meka-
nizmalar› üzerinde ayr›ca durmak gerekiyor. Tabiî ki, dinin bu de-
¤erlere kaynakl›k etmesinin tek yolu din e¤itiminin kurumsal ve res-
mî metinleriyle yay›lan söylemi de¤ildir. Dinin popüler muhayyileyi
etkileme kanallar›nda besledi¤i de¤erler de bu çerçevede ayr› bir ilgi-
yi hak ediyor. Burada sosyolojide Max Weber’in (1930) önünü açt›-
¤› tarzda bir analizle, belli dinsel inançlar›n veya duygulan›mlar›n
besledi¤i de¤erlerle toplumsal kalk›nma aras›nda kurulan iliflkinin
mahiyetine de¤inmek yeter. Bir çok Protestan art›k do¤rudan kilise
e¤itiminden veya herhangi bir din e¤itiminden geçmedi¤i hâlde soy
kütü¤ü itibariyle Protestanl›¤a ba¤lanabilecek püriten de¤erler ara-
c›l›¤›yla motive olmakta ve çok çal›flmaya veya belli bir meslek ahlâ-
k›na bir ibadet flevkiyle ba¤lanabilmektedir.

Yine de Avrupa ülkelerinde din e¤itiminin bütün bu imkânlar›na ra¤-
men Hristiyan de¤erlerinin veya inanc›n›n Amerika’daki kadar kitle-
sel bir kabule veya ra¤bete konu olmad›¤›n› da söyleyebiliriz. Çünkü
Amerika’n›n kurulufl felsefesinde dinin çok özel bir yeri oldu¤unu gö-
rüyoruz. Amerika’da dinin rolü sadece Amerika’y› belli bir dinin ide-
allerinin kurmufl olmas›yla aç›klanamaz. Kuflkusuz Amerika’da bu ilk
kurulufl dönemi atlat›ld›ktan sonra, oraya göç eden veya oradan ne-
flet ederek geliflip yay›lan say›s›z dinin katk›da bulundu¤u A m e r i k a l ›-
l›k bütün bu dinlerin de temel belirleyicisi olmufltur. Yani Amerika’y›
salt bir dinin güdümündeki bir ülke veya dünya imparatorlu¤u ola-
rak görmektense, bütün imparatorluklar›n da tabiat›nda var olan bir
özellik olarak, bütün dinlerin Amerikanizmin siyasî veya teolojik söy-
lemine katk›da bulunma ifllevine sahip oldu¤unu söylemek daha do¤-
ru olur. Nitekim Amerikan Protestanl›¤›n›n bile Avrupa’dakine k›yas-
la bu aç›dan önemli farklara sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Di¤er
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yandan Amerikanizmin, bu ülkedeki bütün dinlerin özel ve a¤›rl›kl›
bir boyutu oldu¤unu söylemekle, Amerikanizmi oluflturan siyasî, eko-
nomik ve kültürel söylemlerin ve de¤erlerin oluflumunda da her biri-
nin özel bir görev üstlendi¤ini de söylemifl oluyoruz. 

Amerika’da, Avrupa’daki ço¤u prati¤in aksine dinin tuttu¤u yere pa-
ralel olarak din ve de¤erler e¤itiminin de özel bir yeri vard›r ve tipik
bir Amerikan dini olmas› itibariyle Mormonlu¤un dinin bu özel yeri-
ni fazlas›yla doldurdu¤u söylenebilir. Amerika’n›n, zaten Avrupa’da-
ki yüzy›llar süren kanl› din savafllar›n›n ard›ndan, huzur ve güven or-
tam› aray›fl›ndaki dindarlar (özellikle Protestanlar) taraf›ndan kurul-
mufl bir ülke oldu¤u biliniyor. Devlet bu kanl› tecrübelerin tarihinden
Avrupa devletlerinin ç›kard›¤›ndan çok farkl› sonuçlar, farkl› bir lâik-
lik modeli ç›karsayarak hayata geçirmifltir. Avrupal› devletler, bu tec-
rübelerden yola ç›karak neredeyse dinlerden her düzeyde tamamen
kurtulmaya dönük refleksler gelifltirmifl bir lâiklik modeli üretirken,
Amerika, aksine dinlerin alabildi¤ine rahat ve özgürce yaflanmas›n›n
garanti alt›na al›nd›¤› bir lâiklik modeli gelifltirmifltir. Zaten devletin
kuruluflunda en belirleyici unsur din olmufltur ve din hâlen her düzey-
de toplumsal a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. Amerikan Anayasas›na ya-
p›lm›fl meflhur birinci düzeltmede “Kongre bir din tesisine yol açacak
bir yasa koymayacakt›r” denirken ayn› düzeltmenin ikinci cümlesi
dinlerin özgür uygulamalar›n› garanti alt›na alacak flekilde “K o n g r e
dinin özgürce yaflanmas›n› yasaklayan hiçbir yasa koymayacakt›r” de-
mektedir. Bu düzenleme do¤rudan devlete dönük bir k›s›tlama olarak,
devletin herhangi bir resmî din tesis etmesini veya herhangi bir dini
resmen desteklemesini yasakl›yor, yani bu anlam› itibariyle son dere-
ce radikal bir siyasal lâiklik modelinin çerçevesini çiziyor. Buna mu-
kabil, bu lâiklik çerçevesinin içinde, Anayasan›n ilgili maddesinin
ikinci cümlesi, inançlar›n özgür bir biçimde uygulanmas›n›n önünde
de hiç bir yasa¤›n olamayaca¤›n› söyleyerek din özgürlü¤ünü güvence
alt›na alm›fl oluyor (Patterson, 1997: 96). Din ve devlet iliflkileri hak-
k›nda çizilen bu lâik çerçeve, yine de Amerikan toplumunun dinsel
a¤›rl›kl› de¤erler mayas›n› asla bozmuyor. Amerikan toplumunda yer
alan bütün dinler de Amerikanizm ad› verilebilecek bir de¤erler dizi-
sine kendilerince bir katk›da bulunmaktad›rlar. Bundan sonra Mor-
monlarda din ve de¤erler e¤itiminin sosyolojik bir çözümlemesine geç-
meden önce, Mormonluk hakk›nda baz› genel bilgiler verilecektir.

Yasin AKTAY

32

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



Mormonluk: Tipik Bir Amerikan Dini2

Amerikan dini üzerine bir kitap yazan Harold Bloom (1992), esas itiba-
riyle Amerika’n›n sürekli yeni dinlerin veya tarikatlar›n ortaya ç›kmas›y-
la ünlü oldu¤unu söyler. Her an ortaya ç›kabilen irili ufakl› çok say›da
tarikat ve din, Amerikan dinî hayat›n›n en s›radan olaylar›ndan. Bunun-
la birlikte bir din veya tarikat›n ortaya ç›kmas› her zaman belli bir sü-
reklili¤e sahip olabildi¤i ve genifl bir taraftar kitlesi bulabildi¤i anlam›na
gelmiyor. Nitekim bunlar›n hiçbirisi Mormonluk kadar tutunabilmifl,
kurumsallaflabilmifl ve Amerikan kültür ve de¤erlerinin bütün izlerini
üzerinde tafl›yan bir mahiyete sahip olabilmifl de¤ildir. Bloom’un dikkat
çekti¤i di¤er bir nokta Protestanl›ktan Yahudili¤e, oradan da ‹slâmiyete
kadar, Amerika’daki bütün dinlerin, Amerikal›l›¤›n izlerini üzerlerinde
bir flekilde tafl›d›klar›d›r. Katoliklik, Amerika’da Avrupa’daki kökenin-
den çok farkl› özellikler tafl›r. Katolikler gibi Mormonlar ve Güney Bap-
tistler kendilerini Hristiyan olarak görseler de Amerikal›lar›n ço¤u gibi
bunlar asl›nda kadim Gnostiklere, ilk dönem Hristiyanlar›na olduklar›n-
dan daha yak›nd›rlar. Ayr›ca Amerikan Methodistleri, Roma Katolikleri
ve hatta Yahudi ve Müslümanlar bile derin inançlar› itibariyle normatif
olmaktan ziyade gnostik köklere daha çok ba¤l›d›rlar. Bütün bu farkl›-
l›klarda bir Amerikan diniortak temas› keflfetmeye çal›flan Bloom, bu di-
nin nas›l maskelenmifl olursa olsun o kadar yayg›n ve bask›n oldu¤unu
söyler ki, Amerikan lâikleri ve ateistleri bile nihaî varsay›mlar›nda hü-
manist olmaktan ziyade gnostik olduklar›n› söylerler. Her bir Amerikal›-
y› sevk eden dinsel bak›mdan ç›lg›n aray›fl, her birinin ruhunun bir yer-
lerinde yarat›l›fltan bile önceki bir zamanda yerleflik oldu¤una inand›¤›
bir fleye yöneliktir. Bir Amerikal› hangi dine inan›rsa inans›n o kendi
içinde zaten yarat›l›fltan önce bile yerlefltirilmifl oldu¤una inand›¤› bir ›fl›-
¤› keflfetmifl oluyor. Bloom, her on Amerikal›dan dokuzunun Allah tara-
f›ndan çok sevildi¤ine inand›¤›n› kaydeden bir Gallup anketine dikkat
çekiyor. Bununsa Allah’› karfl›l›ks›z sevmeye dair daha teslimiyetçi bir
anlay›fltan fark›n›n tam da Amerikan fark› oldu¤unu anlatmaya çal›fl›-
yor (Bloom, 1992: 16-17). Allah taraf›ndan seviliyor olmaya dair güçlü
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2 Mormonluk hakk›nda burada aktar›lan bilgilerin ço¤u, Mormonlu¤u in-
celemek üzere ABD’nin Utah eyaletinde bulundu¤um esnadaki gözlem-
lerime dayan›yor. Bu konudaki benzer gözlemler ve Türkiye’deki Mormon-
luk hakk›ndaki ilk bilgiler için bkz. Özal, 1993; Yavuz, 1998.



bir inanc›n mevcudiyeti, kuflkusuz yap›lan bütün ifllerdeki hakl›l›k ve tat-
min duygusuna dair güçlü bir dayanak sunuyor. Bu aç›dan Amerika’da
benimsenen yaflam tarzlar›na Allah’›n her fleye ra¤men r›za gösterece¤i
duygusunun, yap›lan ifllere dair daha radikal elefltirilere de ket vurdu¤u
söylenebilir. Bu aç›dan Allah’›n kendisini seviyor oldu¤u duygusunun,
Allah’›n kendisine yetiyor oldu¤u düflüncesiyle tipik bir Amerikan b i r e y-
s e l c i ideolojisini de besledi¤i kaydediliyor.

Kuflkusuz bir dini Amerikal› k›lan›n ne oldu¤u konusunda, sadece bi-
reyselcili¤e yol aç›yor olmas› ve hepsinde de gnostik bir e¤ilimin mev-
cut olmas›na referansla bir indirgemecili¤e girmemek lâz›m. Esasen
Mormonluk gibi bir din, tam da bu bireyselci Amerikan dini tiplemesi-
ne karfl› bir tepki olarak son derece cemaatçi bir vurguya sahip olmufl-
tur. Mormonlu¤un, tarihine bak›ld›¤›nda 1820’li y›llarda ilk ortaya
ç›kt›¤› andan Salt Lake City’ye ulafl›p yerleflti¤i 1846 y›l›na, hatta çok
efllili¤e yönelik anayasal bir yasak ilân etti¤i 1890’lara kadar sürekli
olarak Amerikal› olmaya daha fazla hak sahibi görünen unsurlarca
(baflta WASP, yani Beyaz Anglo-Sakson Protestan unsur olmak üzere)
sürekli kuflkuyla yaklafl›ld›¤›, d›flland›¤›, takibata u¤rad›¤› görülür. O
kadar ki, Mormon bilincini flekillendiren kimlik büyük ölçüde Protes-
tanl›¤a karfl›tl›k üzerine kurulmufltur. Buna ra¤men Amerikan dinini
vasfeden özellikleri tafl›maktan geri durmam›flt›r. Bir ölçüde Beyaz
Anglo-Sakson Protestanlar aras›ndan ç›kmas› ve hitap etti¤i kitlelerin
büyük ço¤unlu¤unun ayn› çevreden olmas›n›n bu ikisi aras›ndaki geri-
limi di¤erlerine nazaran daha fazla art›rmas› tabiî ki normaldir. Çün-
kü ayn› dili konufluyorlar ve genellikle benzer bir kitle üzerinde iktidar
kavgas› veriyorlar. Komfluluk, kavga etmek için alâkas›z insanlara na-
zaran daha fazla sebep üretir. Burada Mormonlu¤un bu kavgay› verir-
ken içine düfltü¤ü Amerikan de¤erler gramerinin iflleyifl flekli üzerine bir
de¤inide bulunmak gerekiyor. Zira Mormonluk bizzat kendini var eden
temel de¤erler olan bireyselcili¤e karfl› cemaatçilik, demokrasiye karfl›
teokratl›k gibi özelliklerini sergilerken Amerikan dininin tam tersi ola-
rak resmedilen tipolojisine paradoksal olarak daha fazla yaklaflmakta-
d›r. Laurence Moore d›flar›dan gelen dinler ile Amerikal›lar›n yap›m›
olan dinleri karfl›laflt›r›rken, Mormonlu¤un Amerikan dininin inflas›na
olan katk›s›n› aktar›r. Fakat bu katk› sadece Mormon doktrininin Ame-
rikan s›n›rlar› içinde ortaya ç›km›fl ve Avrupa’dan gelen dinlere karfl›
yerli bir alternatif sunmufl olmas›ndan kaynaklanm›yor:
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Mormonlar, kendi zamanlar›nda çok iyi yerleflmifl olan bir Amerikan tec-
rübesinden türetilmifl bir dersi, yani Amerikal› olman›n tek yolunun ken-
dini bir muhalefet hissi içinde icat etmek oldu¤u dersini takip ettiler.
Muhtemelen bu kilisenin oluflumuyla ilgili Amerika’n›n gönüllülük siste-
minin en faydal› sonucuydu. Amerika’n›n, özellikle dinsel bak›mdan, ge-
nel geçer görüflü, rekabet eden taraflar›n kendilerine seçti¤inden baflka bir
fley söylemez. O yüzden sabit bir fley de¤il, bir çat›flma alan›yd›. Genel ge-
çer görüflten ayr› olduklar›n› ilân ederek kendilerini tan›mlad›klar›nda,
Mormonlar da asl›nda bu Amerikal›l›k vasf›na liyakatlerini iddia etmifl
oluyorlard›. Kendilerini d›flar›da ilân etmek suretiyle onlar merkeze yürü-
müfl oluyorlard› (Moore, 1986: 45-46’dan aktaran, Bloom, 1992. 88).

Asl›nda onun d›fl›nda Mormonlar›n WASP unsurunun ço¤uyla, özellikle
günümüzde evangelik olarak bilinen unsurlarla paylaflt›klar› çok daha
fazla fley vard›r. Amerikan yaflam tarz›n›n gündelik süreci içinde zaten
çok fazla yak›nl›k bulundu¤unu söylemeye bile gerek yok. Oysa günü-
müzde siyonizmin küresel politikalar›n›n yollar›n›n kesiflti¤i bir dil,
Amerikan dininin en göze çarpan yan›n› oluflturuyor. Mormonlar da di-
¤er evangelik unsurlar gibi, Allah’›n ahir zamanda ‹srailo¤ullar›n› vade-
dilmifl topraklarda bir araya getirece¤ine dair güçlü bir inanca sahipler.
Tanr›’n›n Krall›¤›n›n tesisiyle sonuçlanacak bu süreç, asl›nda Yahudile-
rin ço¤unun ölümüyle sonuçlanacak bir büyük savafl›, yan› A r m e g e d o-
nu içeriyor. Mormonluk da di¤er Amerikan dinleri gibi bütün hesaplar›-
n›, gelecekle ilgili bütün siyasî ve ekonomik yat›r›mlar›n› bu savafl üzeri-
ne kurmaktad›r. ‹srailo¤ullar›na karfl› ise yine di¤er unsurlar gibi karma-
fl›k duygular içindedirler. Savafl›n nihaî sonuyla ilgili beklentilerinin do-
¤urmas› gereken ay›p duygusu, adeta on iki kabilenin soydafllar›, do¤al
varisleri olman›n kazand›rd›¤› pervas›z bir samimiyetle telafi ediliyor.3

Amerika’daki dinlerin büyük bir ço¤unlu¤u, ayn› zamanda Amerika’ya
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3 Mormonlar›n Hz. ‹sa’n›n yeniden gelifline dair inançlar› ile bu gelifle haz›rlan-
mak ve bu geliflin haz›rlanmas› için yükümlülükler söylemi, baflta the Book of
M o r m o n olmak üzere bütün kutsal metinlerinde merkezî bir yer tutar. Bu
konudaki birçok metinden baz› örnekler için bkz. The Book of the Old Tes-
t a m e n t (Eski Ahit, ayn› zamanda Mormon kutsal metinlerinin ilkini de olufl-
turuyor) The Book of Mormon’un da dahil oldu¤u bir kutsal metinler kül-
liyat›n›n içinde (Jer. 16: 14-15, 31: 9); Mormon Doctrine, McKonkie, 1966:
305-7, 389-90, 687-698, 854-6; the Book of Mormon, 3 Ne. 21; Doctrine and
C o v e n a n t s, 45: 39-42, 29: 14, 130: 14-17.



dinsel teolojik bir rol atfederler. Tanr›’n›n uzun vadeli plânlar›nda Ame-
rika’ya âdeta ikinci bir vadedilmifl toprak statüsü tan›nm›fl oldu¤una
dair his, hatta inanç, son derece yayg›nd›r. Tabiî ki his ve inanç her za-
man Amerikan devletine olumlu bakmay› gerektirmemifltir. Örne¤in,
bunlar›n aras›nda Antonio Lara Rayes’in deyifliyle, Amerikan devletinin
kendisini demonize etmekle temayüz edenler bile vard›r. ‹lk ve orta za-
manlar›nda Mormonluk, flimdilerde Afro-Amerikan dinler, Elijah Mu-
hammed ve Farrakhan’›n öncülü¤ündeki ‹slâmiyet gibi dinler, örne¤in,
Amerikan devlet ve toplum yap›s›na güçlü bir muhalefeti temsil ederler.
Fakat bunlar›n hepsi Rayes’in teflhisiyle “kendi doktrinleri ile Amerikan
tarihi aras›nda bir irtibat kurarlar. Amerikal› olmayan biri bu mezhebe
veya dinlere üye olmakla, özel bir yolla Amerikan tarihine de girmifl
olur” (Rayes, 1997: 902 vd). 

Bütün bunlar›n yan›nda, bafllang›c›ndan sonuna kadar bütün boyutla-
r›yla ilk ve tek yerli Amerikan dini özelli¤ini tafl›may› hak eden dinin
Mormonluk oldu¤unu söyleyebiliriz. Baz› Mormonlar›n ifadeleriyle,
Hristiyanl›ktan sonra ortaya ç›k›p da bütün kurumlar›yla tutunabilmifl
iki dinden birisi ‹slâm ise di¤eri Mormonluktur. Bugün inananlar›n›n sa-
y›lar› on bir milyonu bulmufl, dünyan›n hemen her taraf›na yay›lm›fl son
derece zengin kilise örgütü ve sistematik misyonerlik a¤lar›yla Mormon-
luk dininin merkezi ABD’nin Utah eyaletidir.

Büyük bir ço¤unlu¤u (yaklafl›k % 80’i) Mormonlardan oluflan Utah eya-
leti ise lâik hukuk ilkelerinin farkl› dinlere ve etnik gruplara sahip insan-
lar›n bir arada yaflamas›n› sa¤layaca¤›na dair baflar›l› bir örnek olarak
göze çarp›yor. Mormonlar›n inançlar›n›n temelini Allah’›n en son sözü
oldu¤una inand›klar› Mormon Kitab› (The Book of Mormon) olufltu-
ruyor. Bu kitap, Tevrat ve ‹ncil’in devam› oldu¤unu iddia etmesine ra¤-
men Kuran’dan hiç bahsetmez. Ama, içki yasa¤›ndan cinsel yasaklara ve
din-siyaset iliflkilerine kadar bir çok konuda ‹slâm’›n formel bir çok düs-
turunu and›rmaktad›r. Utah’ta içki ancak devlet dükkânlar›nda sat›l›r.
Dinsel inançlar›n günlük yaflam›n kenar›nda de¤il ortas›nda olmas› ve
bunun önemine yap›lan sürekli ve sistematik vurgu yine ‹slâmî düsturla-
r› ça¤r›flt›r›r. Bu itibarla Mormonluk Yavuz’un da tespit etti¤i gibi mo-
dernleflme ile dinselli¤i iç içe oturtmufl baflar›l› bir örnektir (Yavuz, 1998).

Mormonlar melek Moroni’nin 1823’te bir Eylül ay›nda, o esnada on
dokuz yafl›nda bir delikanl› olan peygamberleri Joseph Smith’e görüne-
rek yak›ndaki bir tepede gömülü bulunan ilâhî mesajdan –Mormon Ki-
t a b › ’ndan– bahsetmifl oldu¤una inan›rlar. Bu inanca göre, Joseph Smith
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tam üç y›l sonra 1927 y›l›nda, yine bir Eylül ay›nda Moroni’den alt›n
levhalara ‹branice olarak yaz›l› olan Mormon Kitab›’n› ‹ngilizce’ye çe-
virmek üzere al›r. Kendisi ‹branice bilmedi¤i hâlde bu çeviriyi ilâhî bir
inayetle yapm›fl oldu¤u söyleniyor. Sadece arada bir yapt›¤› tercümenin
do¤rulu¤u Moroni’nin kontrolüyle test edilir. Kendisine emanet edilen
levhalar› kimseye göstermemesi s›k› s›k›ya tembih edilmifl oldu¤u hâl-
de, bir ara mele¤in geliflinin uzun bir kesintiye u¤ramas›ndan kuflkuya
kap›lan Smith bu s›rr›n›, daha sonra bu levhalar› görmüfl olduklar›na
flahitlik edecek üç kifliye açar. Bu üç kifli baflta Mormonlu¤a girmifl fa-
kat daha sonra bu dinden ç›kt›klar› hâlde yapt›klar› flahitlikten geri
d ö n m e m i fl l e r d i r .4 Bunlar›n flahitli¤i çok önemli; çünkü bunlar›n flahit-
li¤inden ve Joseph Smith’in iddias›ndan baflka bu kitab›n orijinali hak-
k›nda hiçbir bilgi yoktur. 1829 y›l›nda Mormon Kitab›’n›n ‹ngilizce’ye
çevirisi bitmifl, 1830 y›l›nda da New York’ta ilk bask›s› yap›lm›flt›r.
Bask›s›n›n yap›lmas›ndan on befl gün sonra New York’ta ilk kilise ku-
rulmufl, yo¤un bir tebli¤ çal›flmas›yla ilk cemaat oluflturulmufltur. Bu
cemaatin ilk üyeleri genellikle Protestan unsurlardan koptuklar› için,
Protestan kiliseler Mormonlar›n faaliyetlerinden rahats›z olmufl ve on-
lar› New York’tan sürmüfllerdir. Baflta Ohio’ya göç eden Mormonlar,
burada da ayn› türden tepkilerle karfl›lafl›nca Missouri yolu üzerinden
Kirtland’a göçmüfllerdir. Joseph Smith 1844 y›l›nda da Carthage Ha-
pishanesinde kardefli Hyrum Smith’le birlikte öldürülmüfltür. Smith’e
vadedilmifl toprak (Zion) olarak bugünkü Salt Lake City flehrinin yeri-
nin vahiyle bildirilmifl5 oldu¤una inanan Mormonlar, Joseph Smith’ten
sonra bafla geçen ikinci peygamber Brigham Young öncülü¤ünde bu va-
dedilmifl yere göç ettiler. Bu zamandan itibaren bafllayan uzun ve yoru-
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4 Bu üç kiflinin Mormonlu¤un hikâyesini tamamlamak ve tutarl› k›lmak üzere hikâyeye
monte edilmifl oldu¤u akla gelebilir. Ayr›ca vahyin uzun süre kesildi¤i, “Fetret Devri”
olarak bilinen dönemde Hz. Muhammed’in içine düfltü¤ü psikolojik durumlara olan ben-
zerlikler, di¤er benzer yanlar›yla bir arada düflünüldü¤ünde Mormonlu¤un ‹slâm’dan
büyük esinler tafl›d›¤›n› düflündürebilir. Yaln›z bu esinler, Mormonlu¤un ‹slâm’dan et-
kilenmifl oldu¤unu söylemeyi gerektirmez. 

5 Vahiyde tabiî ki henüz kurulmufl olmad›¤› için flehrin, hatta bölgenin ad› bile yok-
tur. Rivayete göre, büyük bir göçün sonucunda ulafl›lacak yerin bu yer oldu¤unun
iflareti uçsuz bucaks›z bir çölün ortas›ndaki bir a¤aç olacakt›r. Nitekim büyük Mor-
mon göçünün bir aflamas›nda, bu tarife uygun yerin Tuz Gölü (Salt Lake) kenar›n-
daki bir a¤aç oldu¤una karar verilmifltir.



cu göçün nihaî amac› ulaflacaklar› vadedilmifl toprakta Tanr›’n›n Kral-
l›¤›n›, yani Amerika’daki Kudüs’ü tesis etmekti. Asl›nda Tanr›’n›n
Krall›¤› bütün Hristiyanlar›n dillerinden düflmeyen bir terim. Evange-
lik Hristiyanlar ise bununla özellikle ahir zamanda Filistin bölgesinde
meydana gelecek olan büyük savafltan (Armagedon) sonra kurulacak
olan bir krall›¤a gönderme yaparlar. Bununla birlikte bütün Amerikan
Protestanlar› Amerika’y› meflakkatli sürgünlerin sonucunda ulafl›lm›fl
bir yer olarak gördükleri için Amerika’ya özel bir vurgu vard›r. Yine de
hiç biri Amerika’ya Mormonlar’›n Utah’a atfettikleri kadar güçlü bir
Kudüs vurgusu yapmaz. Mormonlar kendi misyonlar›n›n önemli bir
parças›n› di¤er Evangelistlerden farks›z olarak, ahir zamana do¤ru
dünyada da¤›n›k duran on iki (‹srail o¤ullar›na mensup) kabilenin Zi-
on’da bir araya getirilmesine hasretmifl olsa bile, Utah’ta bir yeryüzü
cenneti olarak Kudüs’ü kurma konusuna apayr› bir önem atfederler. 

Mormonlar›n Joseph Smith’in öldürülmesinden sonra, bu amaçla bafllat-
t›klar› ve Amerika’n›n neredeyse bir ucundan öbür ucuna kadar o günün
flartlar› alt›nda yapt›klar› göç, Mormon dinsel haf›zas›nda çok kurucu bir
rol oynam›flt›r. Denilebilir ki, bu göç bir dinin kök salabilmesi için gerek-
li ›st›rap ve çile unsurunu, Yahudili¤in d i a s p o r as› veya ‹slâm’›n h i c r e ti y l e
k›yaslanabilir bir biçimde Mormonlu¤un bütünlü¤üne çok iyi yerlefltir-
m i fl t i r6. Mormonlar›n 4 fiubat 1946 tarihinde bafllayan bu meflhur göçü,
24 Temmuz’da ilk kafilenin Salt Lake City’de karar k›lmas›yla bitmifltir.
Young’›n ilk ifli bir tepeye ç›karak bir flehir plânlamas› yapmak olmufltur.
Avrupal› flehircilik tecrübesinin üzerine Amerika’n›n do¤usunda yaklafl›k
üç yüz y›ld›r devam etmekte olan yeni flehircilik anlay›fl›n›n sorunlar›n-
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6 Bu göç hareketinin ve bir dönem için de olsa kovuflturulmufl olman›n cemaatin
haf›zas›nda b›rakm›fl oldu¤u derin izlerin Mormonlu¤un bugünkü baflar›s›nda ciddî
bir rolü oldu¤u söylenebilir. Esasen Weber’in Protestanlar›n bir büyük günaha
kefaret duygusuyla çok çal›flt›¤›n› söylerken, as›l büyük nedeni yeterince takdir ede-
memifl oldu¤unu söyleyebiliriz. O da bir dinin dayan›flma ruhunu canland›ran ortak
bir düflmana gö¤üs germe kültürüdür. Tarih boyunca geçirdikleri büyük felâketlere
ra¤men Yahudi imaj›n›n sürekli parayla, zenginlikle özdeflleflmesi de bu diaspora
hâlinin canl› tuttu¤u dayan›flmaya ba¤lanamaz m›? Esasen 16. yüzy›lda ortaya ç›k-
m›fl ve Katoliklerin fliddetli tepkisini çekip kovuflturmaya maruz kalm›fl bir hareket
olarak Protestanl›¤›n da üretebilece¤i ilk kültür, dayan›flma ve diaspora kültürüdür
ki kapitalizmin ruhu ba¤lam›nda akla ilk gelen özelli¤i bu olmal›yd› (bu tart›flman›n
ayr›nt›lar› için bkz. Aktay, 1999: 115 vd). Mormonlu¤un ekonomiye tart›flmas›z bir
yans›mas› bulunan baflar›s›nda da bu ilk dönem çilesinin oturttu¤u dinsel habitus-
lar›n çok önemli bir pay› vard›r. 



dan mülhem tecrübeleri de iflin içine katarak zaten son derece düz, uçsuz
bucaks›z olan bir alanda mekân› çok cömertçe kullanmay› öngören, ala-
bildi¤ine geometrik ve düzenli bir flehir plânlamas›n›n temelini atm›flt›r.
fiehrin ortas›nda tap›na¤› tasarlad›ktan sonra, bu merkezin etraf›nda fleh-
rin di¤er unsurlar› baklava dilimi fleklinde tasarlanm›flt›r. Bu yüzden Salt
Lake City’nin neresine giderseniz gidin, soka¤›n giriflindeki numaraya
bakarak tap›na¤a göre konumunuzu tespit edebilirsiniz. Salt Lake
City’nin bu geometrik flaflmaz düzeni, kötü bir do¤u tecrübesinden sonra
ABD’nin bütün flehirlerinde görülen yeni bir flehircilik paradigmas›n›n
ürünü olarak da görülebilir. Ama san›r›m yine de di¤er flehirlerin hiç bi-
rinde bu kadar bariz de¤ildir. Bir flehre bu düzenin ancak son derece pü-
riten bir dinsellikle verilebilece¤i düflünülebilir. Bir Kudüs kurma güdüsü,
Amerikan yaflam tarz›yla bulufltu¤unda ortaya böyle bir fley ç›k›yor. 

Mormonlar her 24 Temmuz gününü bir festival olarak kutlarlar. On
y›lda bir de bu yolculu¤u canland›ran bir yolculuk yaparlar. Bafllang›-
c›ndan itibaren Amerika’n›n bir çok bask›n unsurundan gördükleri
bask›lar›n ba¤›ms›z bir Mormon kimli¤inin oluflmas›nda büyük rol oy-
nad›¤› söylenebilir. Yaflanan bu ortak çilenin besledi¤i dayan›flma duy-
gusunun üretti¤i kimlik, bir piyasa ekonomisi içerisinde grubun birbi-
riyle dayan›flmas› için çok güçlü bir zemin oluflturmufltur. Sonuçta bir
dinin ba¤l›lar› olarak tutunma güdüsü, piyasa ekonomisi içerisinde de
yans›mas›n› bulmufl, bu zeminde çok kazanma güdüsünü bir “kutsal
çal›flma” (bir çeflit cihat) nosyonuyla kamç›lam›flt›r. Yüksek dayan›flma
kültürü de eklendi¤inde, bugün Amerikan ekonomisinde bir çok alan-
da rekabet edebilen güçlü bir ekonominin sahibi bir kilise ortaya ç›k-
m›flt›r. Bireysel olarak bir çok Mormon’un ekonomik baflar›s›n›n yan›n-
da, bizzat kilise de yat›r›m yaparak k›sa zamanda ekonomi, bankac›-
l›k, bas›n, e¤itim ve sair alanlarda örgütlenerek bugünkü Utah eyaleti-
ni inceden inceye tesis etti. Bütün bu çabalar›n arkas›nda yatan ana
motivasyon da vadedilmifl topra¤› Allah’›n verdi¤i ak›l ve inançla infla
etmektir. K›sacas›, Amerika’da Kilise’nin ilk ve tek eyaleti Utah olmak-
la birlikte baflta Utah’a komflu eyaletlerdeki, örne¤in California, Arizo-
na ve Nevada’daki kolonileri dolay›s›yla görece daha fazla olan nüfu-
zuyla birlikte Amerika’n›n hemen her taraf›na yay›lm›flt›r. 

1890’a kadar çok evlili¤i, bütün peygamberlerin hayat›nda bulundu¤u
gerekçesiyle dinin bir parças› olarak gören Mormonlar, sürekli baflka in-
sanlar taraf›ndan elefltirildikleri gibi federal yönetimin bu konudaki bas-
k›lar›na da maruz kalm›fllard›r. Bu bask›lar›n dayan›lmaz bir hâl ald›¤›

Amerika’da Kudüs’ü Kurmak ‹çin: Mormonlarda Din ve De¤erler E¤itimi

39

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



ve askerî bir yapt›r›m tehdidiyle bulufltu¤u bir anda, 1890’da, Mormon
K o n f e r a n s › ’ n d a7 yay›nlanan “manifesto” ile çok evlilik uygulamas›na
son verilmifltir. Bu karar ayn› zamanda Utah eyaletinin Federasyona da-
hil olma flart›n› da yerine getirmifl oluyordu. Tabiî bir çok Mormon, bas-
k› alt›nda gelen vahiy gerekçesiyle bu karar› tan›mayarak, sahih Mor-
monlu¤a devam etmek ad›na çok evlilik uygulamas›na devam etmiflse de
bunlar çok istisna kalm›fllard›r. 

Mormonlar›n hayatlar›nda beden e¤itiminin çok önemli bir yeri vard›r.
Bu onlar›n son derece modern görünüflleri içinde dinsel etkiyi hissetmele-
rinin en önemli yoludur. Bu yüzden kimli¤in kuruluflunda k›l›k k›yafete
vurgunun karfl›s›nda de¤iflik beden politikalar›na vurguyu konumland›r-
malar› ay›rt edici vas›flar›ndan say›l›r. Beden politikalar›n›n bir yandan
spor ve “sa¤l›¤›na dikkat etmek” gibi bir boyutu varken, di¤er yandan
vücuda zararl› olacak hiç bir fleye yanaflmamak, örne¤in, kesinlikle alkol
almamak ve içindeki vücuda zararl› “kafein”den dolay› hiçbir kolal›
meflrubat, çay ve kahve içmemek gibi pratik tezahürleri söz konusudur.
Beden siyasetinin Mormonlardaki dinsel anlam›, insan vücudunun Al-
lah’›n verdi¤i bir m a b e t olarak görülmesinden kaynaklan›yor. Bir mabet
nas›l kirletilmemeliyse bu tür nesnelerle de insan vücudu kirletilmemeli-
dir. Bundan dolay› sigaraya karfl› da yine dinsel bir içerikle yasaklay›c›
bir tutumlar› vard›r. Dürüstlük kavram› özel yaflam›n yan›nda ifl alan›n-
da da vurgulanm›flt›r. ‹nsan bedeninin bir d e ¤ e r olarak benimsenmesinin
modern diyet teknolojileriyle kuflkusuz yak›n bir ilgisi vard›r. Alt›nda ya-
tan genel felsefe insan bedenine zararl› olan her fleyin yasaklanmas›d›r.
Bu anlamda zarar-yarar ekseninde dönen bir eti¤in, iyi-kötü ekseninde
dönen bir ahlâk ve maneviyatla ustaca buluflturulmas› söz konusudur.
Ancak bu tür gündelik uygulamalar›n, yasaklamalar›n ve kodlamalar›n
uygulanmas›na Mormonlar›n genellikle atfettikleri bir baflka de¤erin d i-
nin düsturlar›n›n ciddîye al›nmas›, gündelik hayat içinde etkili k›l›nmas›,
yani inanç-eylem birli¤i oldu¤unu görüyoruz. Mormonlar bu konuda ge-
nellikle Amerikal› baflka dinlerle bir fark oluflturacak flekilde ›srarl› ol-
maktad›rlar. Bir Mormon kad›n› bu durumu flu sözlerle ifade ediyor:
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7 Alt› ayda bir Salt Lake City’deki Mormon Tap›na¤›nda, dünyan›n her taraf›ndan
Mormonun kat›l›m›yla gerçekleflen bu konferans bir çeflit hac niteli¤i tafl›yor. Son
zamanlarda infla edilen, otuz befl bin kifliyi ayn› anda alan yeni konferans salonu,
görkemli bir yap›ya sahip. Konferans Mormon dininin periyodik ve son derece dü-
zenli bir faaliyetiyle bir ekumenik toplant› merkezi ifllevi görüyor. 



“Genellikle öteki dinlerin müntesipleri kendilerini bir tak›m taraftar› gibi
alg›l›yor. Dine mensup olman›n onlar›n hayatlar›na hiçbir etkisi olmuyor.
Oysa bir dine inan›yorsan›z, onun düsturlar›na uyan bir pratik hayat›n›z
olmal›. O dinin kendi eylemleriniz üzerinde belirleyici bir etkisi olmal›.
Kahve, çay, sigara, alkollü içecekler içmemek bende apayr› bir mutluluk

uyand›r›yor. Çünkü samimiyetimi kendime kan›tlam›fl oluyorum.”

Mormon kilisesinin çok büyük örgütsel gücü ve sosyal ve malî imkânla-
r› vard›r. Kiliseye ba¤l› bir çok menkul ve gayrimenkul emlâkle son dere-
ce zengin bir örgütü, kendine ait üniversitesi (Brigham Young Üniver-
sitesi, televizyon kanal› ve flirketleriyle Amerika’n›n en güçlü kiliselerin-
den biridir. S›k› ve düzenli örgütsel yap›, aç›k kurallar›n varl›¤› ve yoru-
ma aç›k dine sahip olmalar›, muhtemel ihtilaflar› geciktirmeksizin ve
Mormon cemaatinin faydalar›n› gözetecek flekilde an›nda çözecek pey-
gamberlerinin varl›¤›, Mormonlar›n k›sa zamanda katetmifl olduklar›
mesafeyi aç›kl›yor. Özellikle sonuncusu, yani yaflayan bir peygamber, ih-
tilaf vukuunda ilâhî vahiy destekli bir çözüm imkân› sunarak iç sürtüfl-
melerin bir mezhepleflmeye yol açmas›n› engelliyor. Yani Mormon kilise-
sinin baflkan› ayn› zamanda özel ilâhî iflaretlerle seçilmifl oldu¤u kabul
edilen bir peygamberdir ve bu tür bir liderin varl›¤› tart›flmalar›n kilit-
lendi¤i yerde ilâhî bir iflaretle bitirilmesini sa¤lad›¤› için derin ihtilaflara
yol açabilen tart›flmalar kolayca ç›kmamaktad›r. Bu durum cemaat içi
demokratik siyasî kat›l›m kanallar›n›n fazla geliflmemesine yol açmas›
dolay›s›yla elefltiriye konu olmaktad›r.

Mormonlu¤un Hristiyanl›k içinde bir mezhep de¤il, ba¤›ms›z inanca da-
yanan kilise eksenli bir din oldu¤u söylense de son zamanlarda kendile-
rini Hristiyanl›¤›n tek do¤ru yorumu olarak tan›mlamaya dikkat etmek-
tedirler. Mormonlar›n bu konuda baflvurduklar› argümanlar›n t›pk›
Müslümanlar›n Yahudilik ve Hristiyanl›¤›n, ‹slâm’›n gelifliyle birlikte ge-
çersizleflti¤ini söylerken baflvurduklar› argümanlarla ayn› olmas› da dik-
kat çekicidir. T›pk› ‹slâm’›n önceki dinlere yapt›¤› gibi, kendisini bir di-
zi peygamber gelene¤inin son ve art›k tek geçerli temsilcisi olarak görü-
yor, ama bunu yapmakla di¤er dinlerin otantik içeri¤ine de sahip ç›kt›-
¤›n› iddia etmifl oluyor. Sorun etti¤i fley, di¤er dinlerin bu otantik yoru-
ma sahip ç›kmam›fl, dolay›s›yla insanlar›n tâbi olmalar› gereken gerçek
bir din olma vas›flar›n› kaybetmifl olmalar›d›r. Bu aç›dan Mormonluk ile
Hristiyanl›k iliflkisi biraz ‹slâm’›n di¤er dinlerle iliflkisini taklit eder gibi
gözükse de, Mormonlu¤un temel dinî metinlerinde hiçbir flekilde ‹slâm’a
en ufak bir gönderme bile yap›lmamaktad›r. Buna mukabil, daha sonra
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ortaya ç›kan baz› temaslar dolay›s›yla Kilise resmen ‹slâm’›n da ayn›
dinsel gelene¤e ait oldu¤unu ilân etmifltir. Zaten peygamberlik müessese-
si de Mormonlu¤un çok zor kabul etti¤i bir fley de¤ildir. Aksine her an
Allah insanlar aras›nda birileriyle temas kurarak ona vahyini iletebilir.
Bunun Hz. Muhammed için de geçerli oldu¤unun kabul edilmesi, Mor-
monlu¤un teolojik içeri¤ine bir etkide bulunmamaktad›r.

Mormonlu¤un en önemli özelliklerinden birisi de rahiplik kurumunun
veya din adamlar› s›n›f›n›n olmamas›d›r. Mormonlar, Hristiyanl›¤a k›-
yasla ‹slâm’›n da ay›rt edici bir vasf› oldu¤unu düflündü¤ümüz bu özel-
li¤i, s›radan bir müminlikte eflit olmaktansa, neredeyse her Mormon’un
en üst bir bilgi ve donan›ma sahip k›l›nd›¤› düzeyde bir eflitli¤e dönüfltü-
ren programlara sahiptirler. Herkes kendi dininin rahibidir ve bu flekilde
bir e¤itim almaktad›r. Neredeyse her Mormon on dokuz yafl›na geldi¤in-
de, hizmet edece¤i yer kilisenin inisiyatifinde ve atama yetkisinde olmak
kayd›yla, gönüllü olarak, dünyan›n herhangi bir yerinde iki y›ll›¤›na mis-
yonerlik faaliyetine kat›l›r. Gerek bu faaliyetlere haz›rl›k aflamas›nda, ge-
rekse bu faaliyet içinde ve sonras›nda bir ömür boyu her Mormon dinini
hem kendisi için hem de baflkalar›na anlatabilecek bir temsil boyutunda
çok iyi ö¤renmek durumundad›r. O yüzden karfl›laflabilece¤iniz herhan-
gi bir Mormon size son derece iyi yetiflmifl bir Mormon ilâhiyatç›s› görün-
tüsü verebilir. Bu misyon prati¤inin kendisi, bir Mormon’a Mormonlu-
¤un öngördü¤ü bütün de¤erleri kesinlikle her türlü s›n›f e¤itiminden çok
daha fazla kazand›rmakta, din ve de¤erler e¤itimini, hayat›n bir parças›
olmaktan hayat›n etraf›nda döndü¤ü bir ideale dönüfltürmektedir. 

Her Mormon’un kendi dininin rahibi gibi inisiyatif sahibi olarak davra-
nabilmesinin bir sonucu olarak kilise ayinleri ve görevleri bütün Mormon-
lar aras›nda bir çeflit nöbet usulüyle yap›lmaktad›r. Meselâ kat›ld›¤›m bir
çok kilise ayininde karfl›laflt›¤›m devasa organizasyonlarda ilk merak etti-
¤im fley, bu tür organizasyonlarda kaç kiflinin istihdam edildi¤iydi. Bu
yönde yapt›¤›m soruflturmalarda, bir tek eleman›n bile istihdam edilmedi-
¤ini, herkesin bu iflleri gönüllü olarak yapt›¤›n› ö¤rendi¤imde flaflk›nl›¤›m›
gizleyememifltim. Bununla birlikte, Mormonlar›n din adamlar› s›n›f› ol-
mad›¤›n› söylemek Mormon kilisesinin hiçbir hiyerarfliye sahip olmad›¤›-
n› söylemek anlam›na gelmiyor. Kilisenin örgütsel flemas›nda baflta, ilâhî
bir iflaretle seçilmifl oldu¤una inan›lan bir lider (peygamber) ve onun alt›n-
da, birinci baflkanl›k konseyi olarak, iki yard›mc›s› var. Bunlar›n d›fl›nda
Hz. ‹sa’n›n on iki havarisine öykünen on iki kiflilik bir konsey var. On bir
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milyonluk bir cemaatin yönetiminde bu on iki kifli bir çeflit kabine ifllevi
görüyor. Daha sonra yine Hz. ‹sa’n›n tavsiye etmifl oldu¤una inan›lan yet-
mifl kiflilik meclis ile bir yedek meclis daha vard›r. Bu makamlara seçilmek
hem kilise içindeki hizmet süresiyle ba¤lant›l›d›r, hem de Mormon de¤er-
lerine ba¤l›l›¤›n zaman içerisinde sürekli kan›tlanmas› yoluyla olmakta-
d›r. Bu nedenle Mormonlu¤un dinsel prati¤i, sürekli olarak kendi cema-
atinden olan baflkalar›n›n denetimine aç›k bir fleffafl›¤a sahip olmak du-
rumundad›r. Örne¤in sürekli olarak size çay, kahve, içki, kola, sigara içip
içmedi¤inizi, dürüst davran›p davranmad›¤›n›z›, kiliseye vermeyi kabul
etti¤iniz aidat› ödeyip ödemedi¤inizi soran yetkililere cevap vererek haya-
t›n›z›n çetelesini tutmak ve ibraz etmek durumundas›n›z. 

Utah eyaletinin de Mormon kilisesine ait oldu¤unu söylemek mümkün-
ken, bu eyaletin bütün dünyadaki ekonomiler içerisinde en h›zl› ve istik-
rarl› geliflmekte olan bir yap›ya sahip olmas› Mormonlu¤un de¤erleriyle
toplumsal geliflme aras›ndaki iliflkiye dair daha fazla dikkati hak etmek-
tedir. Utah’taki en etkili kurum Mormon kilisesidir. Eyaletin iki senatörü
ve valisi genellikle Mormon’lar aras›ndan seçilir. Eyalet ekonomisinde de
en güçlü banka ve yat›r›mlar Mormonlar›nd›r. Bu yüzden de, Mormon
de¤erlerinin bir sosyolojisi yap›lmak istendi¤inde ilk bak›lmas› gereken
yer bu iliflkilerin kurulma biçimi olsa gerek. Din ve de¤erler e¤itimi için
Mormon kilisesinin sahip oldu¤u bir dizi kurumsal kanaldan ayr› olarak,
bu de¤erlerin nihayetinde tüketildi¤i yer olarak ifl ve kültür dünyas›, hat-
ta ulusal dünya (USA) çok önemli bir rasat alan› olarak görünüyor. 

fiimdi, Mormonlar’da özellikle kilisenin resmî-kurumsallaflm›fl uygu-
lamalar›yla s›radan bir Mormon bireyinin veya ailesinin içinden ge-
çebildi¤i e¤itim aflamalar›,8 bu e¤itim aflamalar›n›n her biriyle ilgili
yap›lm›fl baz› sosyolojik araflt›rma verileri ›fl›¤›nda ortaya konula-
cakt›r. Bu e¤itim aflamalar›n›n her birini ayn› zamanda Mormon de-
¤erlerinin yeni nesillere aktar›lmas›n›, bu de¤erlerin cemaat içinde
paylafl›larak pekifltirilmesini sa¤layan güçlü vasatlar olarak görebili-
riz. Tabiî ki bu vasatlar›n Amerikanizmin flemsiyesi alt›nda eklem-
lendi¤i daha genel bir vasat da söz konusudur. 
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8 Mormonlarda din ve de¤erler e¤itimiyle ilgili buradaki tasnifi, Salt Lake City’deki
çal›flmalar›m esnas›nda tan›flt›¤›m de¤erli arkadafl›m David Lund’›n önerdi¤i flekil-
de yap›yorum. Tam bir ahlâk ve samimiyet timsali olan David, bütün çal›flmalar›m
esnas›nda hiçbir deste¤ini esirgemedi. Kuflkusuz, bir teflekkürden çok daha fazlas›n›
hak ediyor. 



Mormonlarda Din ve De¤erler E¤itimi

1. Ev ve Aile E¤itimi

Kilisenin bütün yay›n organlar›nda ve Mormon kültürünün üretildi¤i her
zeminde, aile son derece merkezî bir yere sahiptir. Ama bu salt bir resmî
deklarasyon düzeyinde kalmaz. Aileyi gerçekten de güçlendirici bir çok
tedbir al›nmaktad›r. Bundan ayr› olarak aile Mormon de¤erlerin afl›lan-
d›¤›, din e¤itiminin kemiklefltirildi¤i ilk e¤itim kurumu olarak son dere-
ce araçsal bir iflleve de sahiptir. Kilise ebeveyni inançlar›n› ev içinde for-
mel ve informel durumlarda çocuklar›yla paylaflmaya teflvik eder. ‹nfor-
mel durumlar din hakk›nda samimî kiflisel sohbetler yapmay›, yaflarken
iyi bir örnek hayat oluflturmay› kapsar. Resmî durumlar ise her akflam
aile olarak beraber dua etmeyi ve aile gecesi esnas›nda dinî dersler sun-
may› kapsar. Aile gecesi, her ailenin haftada en az bir gece –genellikle
Pazartesi akflamlar›– ailenin beraber geçirmek üzere ay›rd›¤› bir Mor-
mon program›d›r. Bir Mormon’un katard›¤›, aile gecesiyle ilgili flu anek-
dot, ço¤u Mormon’un yaflad›¤› benzer tecrübelere de iflaret etmektedir: 

“Genç bir çocukken annemin yan› bafl›mda diz çökerek dualar›m› okuma-
ma yard›mc› oldu¤unu hat›rl›yorum. Bu benim için çok de¤erli bir an›yd›.
Ondan Allah’a inanmay›, güvenmeyi ve Allah’› sevmeyi ö¤rendim. Bazen
annemizle birlikte bir ifl için d›flar›ya ç›kt›¤›m›zda arabam›z bozulurdu ve
biz zor durumda kal›rd›k. Bu tür durumlarda annemiz bizi hemen duaya
yöneltirdi ve bu yolla bize her fley yoluna girecekmifl gibi gelirdi. Annemin
örnekli¤inden hayat›mda karfl›laflt›¤›m her zorlu¤a karfl›l›k inançla Tan-
r›’ya yönelmeyi ö¤rendim. Ayr›ca annemin bize ö¤retti¤i bu aile gecesi
derslerinden dürüst ve nazik olmak gibi baz› doktrin dersleri de ald›m. Bü-
tün bunlar hayat›m›n –lâik veya dinsel her düzeyinde– en önemli ve en de-

rin e¤itsel tecrübelerini kazand›rd›… Mormon peygamberler9 s›kça flunu
tavsiye etmifllerdir: ‘Yapaca¤›m›z en önemli fley kendi evlerimizin duvarla-
r› aras›nda yapaca¤›m›z fley olacakt›r’ ve ‘Hiçbir dünyevî baflar› evdeki bir
baflar›s›zl›¤› telafi edemez.’ Bu düflünceler Mormon düflüncesi ve prati¤i-
nin merkezinde yer al›r. Tanr›’yla iliflkimizden sonra, evle ve aileyle iliflki-
miz bir Mormon’un hayat›nda en önemli fleyler hâline gelir. Hatta kilisey-
le olan iliflkiden bile daha önemli hâle gelir”.

Kuflkusuz bu Mormon’un anlatt›klar› de¤erler e¤itiminin aile içindeki
belli bir kurumsal uygulamas›yla s›n›rl› olmad›¤›n› gösteriyor. Esasen
Mormon inanc›n›n yaflanmas› esnas›nda aile hayat›na atfedilen merkezî
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9 Daha önce de¤inildi¤i gibi Mormon kilisesinin mevcut baflkanlar› ayn›
zamanda peygamber de say›l›yor. 



rol, aile hayat›n›n korunmas›na atfedilen önem ailenin e¤itsel ifllevine
duyulan güveni de gösteriyor, kurumsallaflm›fl, h a b i t u s düzeyinde kök-
leflmifl davran›fl kodlar›, bu hayat›n daha da pekiflmesini sa¤l›yor. Yay›l-
ma azminde olan bütün dinler gibi hiçbir nüfus plânlamas› ideolojisine
zerre kadar prim vermeyen bir yaklafl›mla Mormon ailesi genellikle çok
çocuklu bir yap› arz eder. Özellikle Amerika’daki Mormonlar›n çok yük-
sek bir do¤urganl›k katsay›s›na sahip oldu¤u ve görece daha erken yafl-
larda evlendikleri tespit edilmifltir. Evlilik ve do¤urganl›k üzerinde ise di-
nî de¤erlerin ve motivasyonlar›n önemli bir etkisi vard›r (Heaton, 1998:
425 vd). Bu do¤urganl›k oran›n›n do¤rudan sonuçlar›ndan birisi de ço-
cuklar›n her türlü akrabal›k iliflkilerine ve bunlara efllik eden bir çok kar-
mafl›k de¤erler sistemine çok aflina olmalar›d›r. Ailenin her üç kufla¤› ara-
s›ndaki iliflkiler alabildi¤ine yo¤undur. Bu kuflaklar›n dinî anlay›fllar›n›
ayn› anda gözeten kurumsal yap›, bu kuflaklar›n hepsinin yaflad›klar›
misyon tecrübesi ve di¤er dinsel kat›l›m benzerlikleri aralar›nda bir ku-
flak çat›flmas›n›n oluflmas›na karfl› do¤al bir tedbir ifllevi görmektedir. 

De¤erlerin yeniden üretildi¤i bir ortam olarak görülen aile, Mormon-
lukta üzerine son derece titrenilen bir kurumdur. Bütün bir Mormon
hayat› hakk›ndaki en tipik görüntüler birkaç kufla¤›n bir arada yaflaya-
bildi¤i, çok çocuklu, mutlu ve mazbut bir aileyi resmeder. Hatta Tho-
mas’›n tespit etti¤i kadar›yla bir çeflit aile teolojisinin Mormon kültürü-
nün önemli bir parças›n› oluflturdu¤u bile söylenebilir (Thomas’tan ak-
taran, Mauss, 1984: 445). Armand Mauss, bu kendine özgü teolojinin
bir yandan Mormon çiftlerin do¤urganl›¤› üzerinde ve bunu kurmak
üzere yükselirken, bir yandan da kilisenin aile hayat›na olan güçlü vur-
gusuyla iflleyen söylemsel boyutuna dikkat çekiyor. Bu söylem akade-
mik düzeyde de Mormon kilisesine ba¤l› Brigham Young Üniversitesi
bünyesindeki Aile ve Demografi Enstitüsünde ifade edilmektedir. Ens-
titü son zamanlarda ortaya ç›km›fl aileyle ilgili literatürü desteklemifl-
tir. O kadar ki, Amerika’daki aileyle ilgili sosyolojinin önemli bir k›s-
m›n›n bafl›n› Mormonlar›n çekti¤i söylenmektedir (Mauss, 1984: 445).
Mormonlar›n önayak oldu¤u aile sosyolojisinin de en önemli ilgi odak-
lar›ndan birisi ebeveyn ve çocuklar aras›ndaki iliflki ise, di¤er ikisi de d o-
¤ u r g a n l › k ve kar›-koca iliflkisidir. Yap›lan araflt›rmalar bu her üç konuya
olan ilgide de güçlü, genifl ve de¤erler üretiminde aktif ve verimli bir aile-
nin oluflumuna dair kayg›lar›n yön verici oldu¤unu ortaya koyuyor. Aile
ba¤lar›n›n gitgide zay›flad›¤› modern toplumlarda, Mormonlar›n bu sü-
rece karfl› oldukça baflar›l› iflledi¤i görülen bu direnifli gerçekten de kayda
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de¤er. Yaflam tarzlar› ve görünüflleri itibariyle son derece modern olan,
Amerikan ekonomik hayat›nda son derece uyumlu bir bütünlü¤ün parça-
s› olan Mormonlar›n aile hayat›nda görünen bu muhafazakârl›¤› moder-
nist tasavvurlar› alt üst edecek cinstendir. Türkiye’de nüfus plânlamas›-
na karfl› herhangi bir olumsuz söylemin bir siyasînin neredeyse siyasî ha-
yat›na mal olabildi¤i tecrübesine sahip olunca, Mormonlar›n Amerikan
ve postmodern yaflam tarz›yla olan bu uyumunun flafl›rtmamas› mümkün
olmuyor. Mormonlar, aile hayat›n› hem Mormon de¤erlerinin en verimli
ve aktif bir biçimde yeni nesillere kazand›r›laca¤› bir vasat olarak görü-
yor, hem de ailenin do¤urganl›¤›n› dinlerini yayman›n en do¤al ve e l d e
bir imkân› olarak karfl›l›yorlar.

2. Pazar-Kilise Toplant›lar›

Kilisenin as›l toplant›lar› Pazar günleri yap›lan üç saatlik blok toplant›-
lardan oluflur. Bu toplant›larda sadece ibadet edilmez, hem çocuklar›n
e¤itimi aç›s›ndan hem de bütün aile bireyleri aç›s›ndan son derece yo¤un
sosyalizasyon imkânlar› bu toplant›lar esnas›nda denenir. Örne¤in bu üç
saatlik toplant›n›n birinci saatinde yetiflkinlerin kendi aralar›nda P a p a z-
l›k Toplant›s› denilen çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bu toplant›da da cema-
atin baz› e¤itsel veya sair ifllerinin sürdürülebilmesi için tahsis edilmifl ifl
bölümü komisyonlar›n›n ayr› toplant›lar› olur. Ayn› anda kad›nlar da
Toplumsal Yard›m Toplant›s› için ayr› bir salonda bir araya gelirler. Yi-
ne bu esnada de¤iflik yafltan çocuklar da kendilerine ait toplant›lara ka-
t›l›rlar. ‹kinci saat ise her iki cinsten bütün yetiflkinlerin kutsal metinleri
çal›flmak üzere topland›klar› Pazar Okulundan oluflmaktad›r. Bu esnada
yine çocuklar kendi yafllar›na ve seviyelerine uygun dersler için kendi
gruplar›yla bir arada kal›rlar. Üçüncü ve son bölümde ise en önemli top-
lant› gerçeklefltirilir. Buna da Kutsal Ayin Toplant›s› denilir. Bu toplant›-
da da dua edilir, kutsal ekmek ve su ayini yap›l›r1 0, ilâhîler okunur ve ce-
maatten baz›lar› (genellikle bir renklilik olsun diye farkl› bir kiliseye men-
sup üyelerden misafir birileri olur) misyonerlik hat›ralar›n› anlat›r. Ge-
nellikle bunlar duygusall›¤› yüksek anlat›mlar olur ve bu esnada ço¤u ki-
flinin gözleri yaflar›r. Mormon cemaatinde duygulanma ve itidalle a¤la-
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10 Mormonlar, di¤er Hristiyanlar›n kilise ayinlerinde kullan›lan flarap yerine
su kullan›rlar, zira daha önce de¤indi¤imiz gibi flarap, alkollü bir içecek
olarak yasakt›r. Asl›nda bu fark›n d›fl›nda, bu ayin tamamen di¤er Hris-
tiyanlar›nkiyle ayn› flekilde ve ayn› sembolik imalarla yap›lmaktad›r.



ma üzerine âdeta özel bir kültür geliflmifltir. Bu kültürün kuflkusuz cema-
atin heyecan›n›, ‹bn Haldun’un dedi¤i anlamda “asabiyesini”, canl› tut-
mak bak›m›ndan son derece ifllevsel bir yönü vard›r. Pazar Toplant›lar›
her yafltan ve her cinsten bütün Mormonlar›n bir festival havas› içinde
yaflad›klar› ve her bak›mdan toplumsallaflmay› sürdürdükleri, yeniden
ürettikleri en önemli vasatlardan birini oluflturuyor. Tabiî ki bu toplum-
sallaflman›n en önemli yanlar›ndan biri ortak de¤erlerin çok güçlü bir bi-
çimde yeniden üretimi veya aktar›m› için elveriflli olmas›d›r. Su ve ekmek
ayini Hz. ‹sa’n›n bedenini müminler için kurban etmesine ifltirak etmeyi
sembolize eder. ‹sa’n›n insanlar için neleri göze alm›fl oldu¤u üzerinde te-
fekkür eden cemaat, bu ayini onun ö¤retilerine lây›k olabilmek için ken-
dini gelifltirmek ve Tanr›’ya olan sözleflmeyi yenilemek için bir ibadet za-
man› olarak görür. Kuflkusuz festivallerin bir toplumda baz› de¤erlerin
e¤itimi, dinî duygu ve heyecan›n paylafl›m› için ifllevselli¤i bütün dinler
için söz konusudur. Ancak Mormonlukta bir çok vesile oldu¤u gibi bu tür
vesileler de cemaatin daha stratejik amaçlar› aç›s›ndan bütün modern pe-
dagojik yöntemlerin birikiminden yararlan›larak en yüksek verimlilik el-
de etmek üzere araçsallaflt›r›lmaktad›r. Bu kullan›mlar›n daha ayr›nt›l›
bir incelemesi, modern dünyada di¤er dinlerin bu tür dinsel-kurumsal-
habitual vesileleri istihdam tarzlar›yla karfl›laflt›rmal› olarak yap›labilir. 

3.  Ev Ö¤retmenleri ve Misafir Ö¤retmenler

Mormon cemaatine mensup her bireye veya her aileye ev ö¤retmeni o l a-
rak hizmet yapmak üzere iki kifli görevlendirilir. Ayr›ca yetiflkin her ka-
d›na da misafir ö¤retmen olarak görev yapmak üzere iki kad›n tahsis
edilir. Ayda en az bir defa bu ö¤retmenler görevlendirildikleri eve gelerek
k›sa bir ders verirler. Bu dersler genel olarak Mormon kilisesince ayl›k
olarak yay›mlanmakta olan Ensign Magazine1 1 dergisinde yer alan ve
Mormonlar›n yaflamakta olan peygamberlerinden birinin yazd›¤› bir ya-
z›ya dayan›r. Bir çeflit va’z u nasihatten sonra bu ö¤retmenler ayn› za-
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11 Ensign Magazine Mormon kilisesi taraf›ndan 1971 y›l›ndan beri ayl›k olarak
yay›mlanmakta olan bir dergidir. Kufle kâ¤›da resimli olarak bas›lmakta olan der-
gi, Kilise’nin haberlerini magazinlefltirir. Kilise’nin önde gelen mensuplar›n›n; Bafl-
kan’›n, üçlü baflkanl›k konseyi, on ikilik meclis ve yetmifllik meclisin üyelerinin
haber, demeç ve vaazlar›n› popüler bir ilgiyi uyand›racak flekilde haberlefltiren,
yeni Mormonlar›n ihtidalar›yla ilgili ilginç hikâyeleri, misyon faaliyetleri esnas›n-
da yaflanan çarp›c› haber ve anlat›mlar› ihtiva eden dergi, ay



manda sorumlusu olduklar› flah›s veya ailelerin maddî ve manevî esenli-
¤iyle de ilgilenirler. Örne¤in; maddî bir ihtiyaç içindeyseler görevliler bu-
nu üstlerine bildirirler.

Konufltu¤umuz Mormonlar genellikle ev ö¤retmenleriyle sorumlu olduk-
lar› aileler aras›nda zamanla çok güçlü sevgi, güven ve emniyet hislerinin
olufltu¤unu anlatt›lar. Görevliler sorumluluk ald›klar› aileler ve flah›slar
hakk›nda büyük bir sevgi ve sorumluluk hissetmeye bafllarlar. Bu görev-
lilerin kimler oldu¤u konusu ise daha ilginç bir konudur. Bu nokta Mor-
mon cemaatinde görevlerin hepsinin da¤›t›lma biçimi üzerinden de¤erle-
rin bütün bir topluma eflit flekilde ve ayn› bas›nçla yay›lmas› konusunda
gözetilen afl›r› duyarl›l›¤› gösteriyor. Çünkü asl›nda her Mormon bu gö-
revi üstlenebilecek flekilde yetiflmektedir ve zaten genellikle hemen her
Mormon hayat›n›n bir döneminde aktif olarak bu tür bir görevde çal›fl-
maktad›r. Üstelik bu görevi üstlenmek demek bir ev ö¤retmeninin ö¤re-
timinden muaf olunaca¤› anlam›na da gelmiyor. 

Nitekim tan›d›¤›m Mormonlar›n önemli bir k›sm› kendileri baflka ailele-
re ev ö¤retmenli¤i için görevli iken kendi evlerine de ev ö¤retmeni a l-
maktad›rlar. Bu ev ö¤retmenlerinin, genellikle Mormonlar›n d›flar›ya
anlatmaktan çok haz almad›klar› bir görevi de cemaat mensubunun de-
netimidir. Müminin Mormon talimatlar›na uygun bir hayat sürüp sür-
medi¤ini (örne¤in, çay, kahve, sigara, içki, kolal› içecekler içip içmedi¤i-
ni, aidatlar›n› düzeli olarak verip vermedi¤ini, kiliseye devam edip etme-
di¤ini) aç›kça sorgulayan, teftifl eden bu kurum, do¤rusu, d›flar›dan ba-
k›ld›¤›nda herkesin herkes üzerinde hiçbir mahremiyete yer b›rakmaks›-
z›n söz ve göz sahibi olabildi¤i s›k›c› bir denetim ve gözetim toplumu gö-
rüntüsü de vermektedir. 

Amerikan Lâikli¤i ve Din E¤itimi

Mormonlar›n üniversite, kurs ve enstitü gibi daha resmî ve kurumsal dü-
zeyde din e¤itimiyle ilgili düzenlemeleri ve örgütlenmelerinin anlat›m›na
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r›ca Mormon hayat› için ilginç olabilecek bütün haberlere de yer veriyor.
Özellikle alt› ayda bir toplanan konferans hakk›ndaki haberlerle, bu kon-
ferans esnas›nda yap›lm›fl konuflmalar derginin demirbafl konular› aras›nda
yer al›yor.  Mormonlar›n büyük bir ço¤unlu¤u, bu dergiyi düzenli olarak takip
etmektedir. Tap›na¤a (kiliseye de¤il, kilise mahallelerde bulundu¤u için
buraya haftada bir herkes devam eder) uzakta oldu¤u için veya baflka sebep-
lerle düzenli olarak devam edemeyenler bile bu dergi arac›l›¤›yla Mormon
Kilise merkeziyle duygusal ve biliflsel iletiflimlerini sürdürmüfl oluyorlar. 



girmeden önce bunun Amerikan lâikli¤i içerisinde nas›l bir ba¤lama
oturdu¤u hakk›nda birkaç fley söylemek gerekiyor. Din e¤itiminin bütün
çerçevesi Amerikan Anayasas›’na yap›lm›fl meflhur Birinci Ek’te (First
Amandement) çizilmifltir. Bu maddenin tesis cümlesi olarak bilinen bi-
rinci k›sm› “Kongre bir din tesisine yol açacak bir yasa koymayacakt›r”
derken özgür uygulama cümlesi olarak bilinen ikinci k›sm› “Kongre di-
nin özgürce yaflanmas›n› yasaklayan hiçbir yasa koymayacakt›r” de-
mektedir. Bu yasa devletin resmî bir din tesis etmesini yasaklayarak dev-
letin herhangi bir dini resmen desteklemesini engelliyor, ancak inançla-
r›n özgür bir biçimde uygulanmas›n›n önünde de hiç bir yasa¤›n olama-
yaca¤›n› söyleyerek din özgürlü¤ünü güvence alt›na alm›fl oluyor. Tesis
cümlesi olarak bilinen birinci ilke devletin resmî dininin –baflka dinleri
yasaklayam›yorsa da– Anglikanizm oldu¤u ‹ngiltere’deki uygulamaya
karfl›t bir uygulamad›r (Patterson, 1997: 96; Aktay, 2003: 40). Bu mad-
denin baz› Anayasa Mahkemesi kararlar›yla da iyice somutlaflt›r›lan çer-
çevesine göre, devlet okullar›nda herhangi bir dine taraftar olacak bir din
e¤itimi yap›lamaz. Belli dinlere mensup olanlar›n özel olarak ald›klar›
dersler verilebilir, ama bunlara hiç kimse zorlanamaz. Çünkü herkesi
ba¤layacak bir ders muhtevas› içerisinde böyle bir dersin verilmesi, dev-
letin dinlere karfl› tarafs›zl›k ilkesinin bozulmas› veya anayasan›n diliy-
le konuflmak gerekirse, bir resmî din tesisi anlam›na gelecek bir uygula-
maya gidilmesi anlam›na gelecektir. Oysa özgür uygulama cümlesinin
gere¤i olarak Amerika’da hiçbir dine dinini en özgür bir biçimde yaflama
konusunda bir s›n›rlama getirilemeyece¤i hükmü, kiliselere ve dinlere
e¤itimlerini her düzeyde örgütleyerek yayabilme özgürlü¤ü için son dere-
ce genifl bir alan tan›maktad›r. Bununla birlikte din e¤itimiyle ilgili baz›
tart›flmalar genellikle devlet okullar›nda farkl› dinlere mensup ö¤rencile-
rin ortak alan›nda ortak dualar edilmesi veya okul aç›l›fl törenlerinde
Tanr›’ya dua edilmesine yap›lan itirazlar ve bunlar›n savunulmas› çerçe-
vesinde yaflan›yor. Bu da ya baflka dinlere mensup insanlar›n dinsel uy-
gulama biçimlerine uymayan bir dua biçimi oldu¤u gerekçesiyle bizzat
baflka dinlerin dindarlar› taraf›ndan ya ateistler taraf›ndan veya lâikli¤e
kat› bir anlam yükleyen ateist olmayanlar taraf›ndan dillendirilmekte-
dir. Ayn› tart›flmalar okullarda özellikle yarat›l›fl veya evrim teorilerinin
okutulmas› hususunda ilginç bir seyir alarak yaflanm›flt›r. 1987’de Ana-
yasa Mahkemesinin gündemine gelen ve evrim teorisinin yan› s›ra yara-
t›l›fl›n da okutulmas›n› isteyen Louisiana Hristiyanlar›n›n taleplerine ya-
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rat›l›flç›l›¤›n bilimsel bir teori de¤il, dinsel bir itikat oldu¤u söylenmifltir.
Devlet okullar›n›n müfredat›na bunun al›nmas›n›n belli bir dinî inanc›n
kay›r›lmas› anlam›na gelece¤inden tesis cümlesini ihlâl edilece¤i vurgu-
lanm›flt›r. Dindarlar ise mahkemenin karar›n› kendi dinlerini özgürce
uygulama haklar›n›n bir ihlâli olarak gördüler. Ayr›ca çocuklar›n›n in-
san›n kökeniyle ilgili ‹ncil ö¤retilerine ayk›r› bir evrim teorisini ö¤renme-
ye mecbur b›rak›lmakla da esasen tesis cümlesinin de ihlâl edildi¤ini sa-
vunmufllard›r (Patterson, 1997: 96-7). Ancak bu durum mahkemenin ka-
rar›n› de¤ifltirmemifltir. Asl›nda Utah da dahil olmak üzere Amerika’da,
evrim teorisinin bilimsel olmaktan ziyade bir inanca ait olmas› gereklili-
¤i fikri ile çocuklar›na dinsel alana müdahale anlam›na giren konularda
yarg›larda bulunan bir bak›fl aç›s› olarak evrim anlay›fl›n›n zorla ö¤retil-
mesine karfl› yo¤un bir hoflnutsuzluk söz konusudur.

ABD’de bir çok uygulamada eyaletler aras›nda farklar vard›r. Her eyale-
tin kendine ait özel anayasas› vard›r ve baz› farklarda ›srar edebilmekte-
dir. Ancak bu anayasalar, Federal Anayasan›n çerçevesiyle çeliflmemek
durumundad›r. Anayasa Mahkemesinin kararlar› bütün yönetimleri
ba¤lar. Utah, bütün kamu kurulufllar›nda Mormonlar›n –üstelik yüksek
düzeyde dindarl›k seviyesine sahip Mormonlar›n büyük ço¤unlu¤una
ra¤men– eyalet, federal yönetimin lâiklikle ilgili düzenlemelerine ba¤l›-
d›r. Asl›nda lâiklik konusunda, bafllang›c›ndan itibaren, Amerika’da bir
teokratik devlet oluflumu ihtimalinden dolay› Mormonlara yönelik bir
güvensizlik var olmufltur. Hem bu ihtimal hem de çok efllilik uygulama-
s› konusundaki derin suçlama, bu yöndeki bask›lardan kurtulmak üzere
Mormonlar› daha fazla lâik görünmek için çabalamaya sevk etmifltir. Bu
yüzden Amerika’da anayasas›nda çok evlili¤i yasaklayan bir madde bu-
lunduran tek eyalet Utah eyaletidir. Muhtemelen baflka dinlerden olan
insanlar›n hukukuna riayet etmek üzere kendi devlet okullar›nda bile ta-
rafs›z bir din e¤itimi çerçevesini koruma konusunda eyaletler aras›ndaki
en abart›l› bir hassasiyete Utah’ta rastlan›r.

Kilise Kursu, Enstitü ve Üniversiteler

Mormonlarda din e¤itimi bir hayat boyu süren kesintisiz bir süreç gibi-
dir. Kuflkusuz ailede köklü bir biçimde edinilen dinsel bilinç ve kiflili¤in
yan› s›ra hayat boyu bu ö¤retimin disiplinli ve metinlere dayal› sistema-
tik bir bilgiye dönüflmesi de¤iflik kurumlar›n tedbirleriyle gözetilmifltir.
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Örne¤in lise ça¤›ndaki (14-17 yafl›nda) gençlere yönelik, okul günlerin-
de Mormon kutsal metinleri üzerine kurs vermek üzere kurulmufl, ad›na
saminary denilen kurs programlar› vard›r. Mormon nüfusunun yo¤un-
lukta oldu¤u Utah, Idaho ve Arizona gibi yerlerde Kilise lise b i n a l a r › n › n
yan› s›ra bir de bu seminer binalar›n› infla etmektedir. Gündüz boyunca
serbest bir saatte, çocuklar›n okuldan ayr›l›p bu binalara yürümeleri, bu
derslerini alarak tekrar okula dönmeleri mümkün olmaktad›r. Mormon-
lar›n daha az olduklar› yerlerde ise Mormon ö¤renciler okul bafllamadan
önce bir kilise binas›nda bir araya gelerek bu kurslar›n› al›rlar. 

Ayn› flekilde üniversite yafl›ndaki k›z ve erkekler, daha ileri bir aflamada
hafta boyunca kutsal metinler ve di¤er ‹ncil mevzular› hakk›nda daha
ileri düzeyde dersler al›rlar. Kilise Amerika ve Kanada’n›n her taraf›nda-
ki büyük üniversitelerin bitifli¤inde ve ihtiyaç duyulan baflka yerlerde
enstitü binalar› kurmaktad›r. Öyle ki ö¤renciler lâik üniversite dersleri-
ne devam ettikten sonra yürüme mesafesindeki enstitüye giderek orada-
ki derslere de devam etmektedirler. Genellikle bu kadar çok yayg›n bir
e¤itimin mevcudiyeti zoraki ve bask›c› bir e¤itim izlenimi uyand›rabilir.
Oysa bu derslere kat›l›m›n –gönüllülük esas›na dayanmas›na ra¤men–
flafl›lacak derecede yayg›n bir kabul görüyor olmas›, kuflkusuz gelifltirilen
sistemin yüksek bir r›za celbedebilme potansiyeline yorulmal›d›r. Bu r›-
zay› sa¤lamak için en modern pedagojik yöntemler uygulanmaktad›r.
Kilisenin örgütledi¤i bütün toplant›lar, ayn› zamanda toplumsal bir ser-
maye üreten grubun birbirleriyle toplumsallaflmas›n› sa¤lamakta, kendi-
leriyle yetinmeleri, birbirleriyle vakit geçirmeyi e¤lenceli bir hâle getirme-
leri yüksek bir tatmin kayna¤› olmaktad›r. Kuflkusuz Mormon de¤erleri
e¤itimini, Mormon dinî inanc›n›n aktar›m›n› ve Mormon cemaatinin sü-
rekli yeniden-üretilmesini sa¤layacak en elveriflli zemin bu olmaktad›r.

Yüksek din e¤itimi için de di¤er tedbirlerin yan› s›ra kilisenin kurmufl ol-
du¤u üniversiteler dikkat çeker. Utah’›n Provo flehrinde bizzat kilisenin
açm›fl oldu¤u ve finanse etti¤i, Mormonlar›n Joseph Smith’ten sonraki
ikinci adam›n›n ismini tafl›yan Brigahm Young Üniversitesi, Mormon
inanc›n›n en yüksek düzeyde ö¤retildi¤i bir ilâhiyat fakültesinin yan›s›-
ra Amerika’n›n herhangi bir üniversitesinin içerdi¤i bütün fakülte ve bö-
lümleri de içeren bir yap›ya sahiptir. Ö¤retim kadrolar›n›n ve ö¤rencile-
rinin % 95’ine yak›n›n› Mormonlar›n oluflturdu¤u bu üniversitenin Mor-
mon inanc›n›n üniversite düflüncesiyle ba¤daflt›r›lmas›n›n yüksek düzey-
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deki yorumunu sürekli güncellefltirdi¤ini söyleyebiliriz. Dinle çeliflmeyen
bir lâik bilim imkân›n›n kan›tland›¤› bir yer olma vasf› da tafl›yor bu
üniversite. Ayn› isim alt›nda Idaho ve Hawaii’de de yine ayn› tasar›mla
aç›lm›fl üniversiteler, ayn› ifllevi yerine getirmekteyken, yine kiliseye ba¤-
l› olarak bir de ‹flletme Fakültesi bulunuyor. 

Din E¤itimi Fakülte ve Yüksekokullar›

Mormonlar din e¤itimini hayat›n her taraf›na pratik düzeyde yaym›fl ol-
duklar› gibi, bunun bilimini yapmak konusunda da abart›l› görünebile-
cek kadar e¤itimin her aflamas›na ve her taraf›na yaym›fllard›r. Özellik-
le bir çok yerde flubesi bulunan ve do¤rudan Mormon kilisesine ba¤l›
olan Brigham Young Üniversitesi, bir üniversitenin bütün bölümlerini
bar›nd›rmakla birlikte, herhangi bir bölümde okuyan her ö¤renci Türki-
ye’deki bir ilâhiyat fakültesindekinden daha fazla din ve kutsal metinler-
le ilgili dersler almaktad›r. Afla¤›da bu üniversitenin merkezindeki Din
E¤itimi Fakültesinin ve Brigham Young Üniversitesinin Idaho flubesine
ba¤l› Ricks College’in ders müfredatlar› ile yer yer bu müfredatlar›n po-
litikas› veya arka plân›yla ilgili aç›klamalar› aktar›yoruz. ‹nceledi¤imiz
di¤er bütün din e¤itimi fakültelerinin programlar› ve ders müfredatlar›
da afla¤› yukar› ayn›d›r. Bütün bu e¤itimin amaçlar› aras›nda, afla¤›da-
ki programlarda kurumlar›n kendilerini ifade biçiminden de anlafl›laca-
¤› üzere, lâiklik ile din e¤itiminin kendine özgü bir üniversite anlay›fl›
içinde uzlaflt›r›lmas› çabas› alt› çizilecek bir konudur. Bu üniversite an-
lay›fl› içinde dinin di¤er bütün bilim alanlar›n› ve fakültelerini örgütleyi-
ci merkezî bir konsept olarak kurulmas› bu çaban›n bir parças›d›r. Mor-
monlar baflka üniversitelere ayn› müfredata uyma bask›s› yapmamakta-
d›rlar, yasal olarak da bu mümkün de¤ildir. Ancak kendi alternatif müf-
redatlar›n› uygulamak istediklerinde, özellikle üniversite düzeyinde, hiç-
bir engelle karfl›laflmamaktad›rlar. Amerikan Anayasas› dinlerin kendi
üniversitelerini kurarak kendi müfredatlar›n› uygulamalar›na imkân ta-
n›yor. Brigham Young Üniversitesinin bütün bölümlerinde, ö¤rencilere
belli say›da din dersi kredisini flart koflabilmesi yasal bir engelle karfl›lafl-
mamas›n›n yan› s›ra baflka üniversitelerle rekabete niyetli olmamas›, bu-
nun için de kilise gibi önemli bir deste¤e sahip olmas› ile de ba¤lant›l›d›r.
Bir dinin hâkimiyetindeki bir üniversitenin, müfredat›na daha fazla din
dersi katmas›n› veya bunu baflkalar›na da zorunlu k›lmas›n› frenleyebi-
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lecek en önemli etken üniversitelerin de tâbi oldu¤u piyasa koflullar› ol-
maktad›r. Örne¤in yine Mormonlar›n kurdu¤u ve kurucular› Brigham
Young Üniversitesi kurucular›ndan daha az dindar say›lamayacak olan
Utah Üniversitesinde hiçbir flekilde zorunlu din dersi olmad›¤› için, Ame-
rikan üniversiteleri aras›ndaki iddias›n› sürdürmekte ve üç bine yak›n
üniversite aras›nda bir çok alanda ilk otuza girmeyi baflarmaktad›r. Bu
farkl›l›kta bir bak›ma ifl bölümü mant›¤›n›n iflledi¤i söylenebilir. Brig-
ham Young Üniversitesi zaten sadece Mormonlar› e¤itmeye ve Mormon-
lar›n teolojisiyle, bilim, kozmoloji veya üniversitas anlay›fl›n›n maksi-
mum prati¤ini araflt›racak gelifltirecek ve yeniden üretecek bir misyona
yo¤unlaflm›fl oldu¤u için ö¤rencilerinin % 95’inden fazlas› Mormondur.
Oysa Utah Üniversitesinin hem böyle bir misyonu yoktur hem de ö¤re-
tim elemanlar› ve ö¤rencileri aras›nda Utah eyaletinin di¤er nüfusunda
rastlanandan oransal olarak çok daha fazla bir kozmopolitizm vard›r.

1. Brigham Young Üniversitesi Idaho Ricks Colleje’da Din E¤itimi,
Dersler ve ‹çerikler 

• Ricks College’da din araflt›rmalar›, akademik faaliyetin merkezindedir.
Amerika’daki özel kolejlerin en büyü¤ü olarak Mormonlar›n varl›¤›na
bir temel oluflturmay› hedefleyen bir yerdir.12 Burada okutulan baz›
d e r s l e r :

• Mormonlu¤a Girifl: Bu ders Hz. ‹sa’n›n Ahir Zaman Azizleri Kilise-
si’nin mensubu olmayan veya yeni intisap eden ö¤rencilere yöneliktir.

• Mormon Kitab› ve Ö¤retilerine Girifl: Mormon Kitab›’n›n kayna¤›,
içeri¤i ve ö¤retilerinin de¤erlendirmesine yönelik olan derste ö¤retilen
doktrin ve kitab›n büyük mesajlar› vurgulanmaktad›r.

• Misyonerli¤e Haz›rl›k: Misyoner bak›fl aç›s›yla ‹ncil etüdü, misyoner-
likle ilgili temel bölümlerin incelemesi ve ‹ncil doktrini üzerine bir
d e r s t i r .

• Eski Ahid: Eski Ahid’in etüdü.

• Yeni Ahid: Dört ‹ncil’de kay›tl› oldu¤u flekliyle Hz. ‹sa’n›n hayat› ve
ö¤retilerinin incelemesi üzerine bir ders.
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• Kutsal Metin ‹ncelemesinin Temelleri: Bu ders ö¤rencilerin kutsal me-
tinlerle ilgili çal›flmalar›ndan, bu metinleri analiz etmek suretiyle da-
ha fazla yararlanmalar›n› sa¤lamaya çal›fl›r.

• Doktrin ve Sözleflmeler: Doktrin ve Sözleflmeler13 kitab›n›n kayna¤›,
içeri¤i ve Kilise içindeki yerinin etüdü. 

• Pahal› ‹nci: Pahal› ‹nci kitab›n›n arka plân› ve k›sa bir araflt›rmas›.14

• ‹ncil Doktrinleri: Hz. ‹sa’n›n Ahir Zaman Azizleri Kilisesi’nin temel
doktrinleri, kutsal metinlerde ve ahir zaman peygamberleri taraf›ndan
anlat›ld›¤› flekliyle ele al›nmaktad›r.

• Yaflayan Peygamberlerin Ö¤retileri: Bu dersin hedefi yaflayan pey-
gamberlerin ça¤r› ve iflleri, son zamanlardaki konferans kay›tlar› üze-
rinden ö¤retilerini vurgulamakt›r.

• Ebediyete Haz›rl›k-Evlilik: Öncelikle bekâr ö¤renciler için, ebe-
dî evlili¤i, yan› s›ra böyle bir evlili¤e götüren yollar› tan›tmak
üzere tasarlanm›flt›r.

• LDS15 Tarihi ve Doktrini: Ahir Zaman Azizlerin tarihinin ve doktri-
ninin seyri ve gelifliminin bir incelemesidir.

• ‹ncil ve Dünya: Budizm, ‹slâm, Hinduizm, Konfüçyanizm, Yahudilik,
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13 Mormon Kitab›’ndan sonra, Mormonlar aras›nda ikinci kaynak say›lan bu kitap
Joseph Smith’in ve ondan sonraki peygamberlerin (baflkanlar›n) ald›klar› vahiyler,
içtihatlar ve önemli kararlar› içeriyor.

1 4 Bu derse konu olan kitab›n bafll›¤› üzerinde biraz durmak gerekiyor. Pahal› inci kav-
ram›, yer yer bizzat ‹ncil’e iflaret etse de Mormonlar aras›nda terimleflmifl anlam›yla
Allah’›n göksel krall›¤›, yani Ahir Zaman Azizlerinin (Mormonlar›n), Allah’›n yer-
yüzündeki Krall›¤›n›n, yani Mormon Kilisesi’nin ad›d›r. Pahal› ‹nci Kilise’nin kendisi
ve onun Utah’ta kurdu¤u Kudüs’e iflaret ediyor. Mormon Doctrine’de bu konuda
geçen ifade flöyle: “‹nsanlar ‹ncil’i Allah’›n yeryüzündeki Kilisesini veya krall›¤›n›
kabul etmeden kabul edemedikleri için, ‹ncil’i de Pahal› ‹nci olarak isimlendirmek
yayg›n bir fleydir. Bu afl›r› pahal› inciyi sat›n almak için gerekli paray› kazanabilmek
için, dürüst hakikat aray›c›lar› sahip olduklar› her fleyi satarlar. Bu benzetmenin
amac› kurtulufl incilinin kendisiyle yönetildi¤i bu krall›¤›n hesaplanamayan de¤erini
göstermektir” (McKonkie, 1966: 563). 

Bu deyimin hikâyesi böyle olmakla beraber, bu derste bu bafll›¤› tafl›yan ve ana fikri
bafllk çerçevesinde bu olan bir kitab›n etüdü söz konusudur. Bu kitapta da (i) Musa
Kitab›, (i i) ‹brahim Kitab›, (i i i) Joseph Smith’in Yaz›lar› olmak üzere üç bölüm bulun-
m a k t a d › r .

15 LDS (Late Date’s Saints=Ahir Zaman Azizleri)



Sihlik, Jainizm ve Zerdüfltlük gibi dünya dinlerinin bir incelemesi. Bu
ders sadece dünya dinlerinin temel inançlar›n› ve uygulamalar›n› sun-
mak için de¤il, ayn› zamanda bu dinleri birbirleriyle ve Yunan ile M›-
s›r’›n eski dinleriyle ve Hristiyanl›kla karfl›laflt›rmal› olarak incelemek
üzere tasarlanm›flt›r.

• ‹ncil ve Hristiyan Tarihi: Roma döneminden Katolik ve Ortodoks
kiliselerinin gelifliminin erken dönemlerine ve oradan Orta Ça¤a,
reformasyona, Ayd›nlanma Ça¤›na ve modern zamanlara kadarki
Hristiyanl›¤›n ve doktrinlerinin tarihinin incelemesi.

• Aile Tarihine Girifl (Geneology):16 Bu ders, kilisenin aile tarihi prog-
ram›na girifl; kilise aile araflt›rmas› (bilgisayar) programlar›; di¤er
ikincil kaynaklar›n atalar› tan›mak üzere kullan›lmas›; kiflisel tarih
yaz›m› gibi bölümleri içermekte, dört kufla¤a kadar atalar› tan›mak ve
ihtiyaç duyulan isimleri tap›nak iflleri için sunmak üzerine vurguda
b u l u n m a k t a d › r .

• Aile Tarihi Araflt›rmas›: Araflt›rmaya yönelik olan bu derste vur-
gu, de¤iflik ülkelerin orijinal kay›tlar›n› kullanmak üzerinedir.
Bu derste yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar› tap›nak düzeninin
atalar› da kapsayacak flekilde nas›l düzenlenece¤i ve aile tarih-
lerinin derlenmesine odaklan›r.

2. Brigham Young Üniversitesi Idaho Din E¤itimi, Fakültesi

Idaho Din E¤itimi Fakültesindeki ders müfredatlar› Ricks College’dan
çok az farkl›l›k arz etmektedir –ki ders bafll›klar› afla¤›da liste hâlinde su-
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1 6 Mormonlar›n en önemli özelliklerinden birisi de aile a¤ac›na olan ilgileridir. Dün-
yan›n en büyük soy kütü¤ü arflivi Salt Lake City’de, Mormon kilisesinin idaresi al-
t›nda bulunmaktad›r. Bu arflive olan ilginin dinsel bir temeli vard›r. Mormon inan-
c›na göre ölenlerin de vaftiz edilmesi mümkün hatta gereklidir. Ölmüfl insan kendi
g›yab›nda, baflkalar› taraf›ndan vaftiz edilerek cennetlik bir insan k›l›nabilir. Vaftiz
edebilmek içinse tan›mak gerekiyor. O yüzden mümkün olan en fazla miktarda in-
san›n soy kütü¤ünün kay›tlar›n› tutarlar. Soy kütü¤üne olan bu ilgi gerçekten de çok
ilgi çekiyor. Baz›lar› bu ilginin salt gösterilen amaca matuf olmad›¤›n›, olay›n içinde
Mormonlar›n Orta Do¤u bölgesindeki Kudüs’te toplanmalar›na yard›mda bulun-
maya ahdettikleri on iki kabilenin kaybolmufl nesillerin izlerini bulabilmek gibi bir
ilgileri ve isteklerinin etkisi oldu¤unu düflünüyorlar.

17 www.byui.edu/insttech/online.htm, www.byui.edu/insttech/OnlineCourses/on-
linecalendar.htm



nulmufltur–. Din E¤itimi Fakültesi, ayr›ca, üniversitenin di¤er bölümle-
rinin din derslerini de karfl›lamaktad›r. Brigham Young Üniversitesinde
genel e¤itimin misyonu ö¤rencilere toplumda baflar›l› olmak için gerekli
becerileri ve bilgileri edinmelerine yard›mc› olmakt›r. Buna göre Idaho-
Brigham Young Universitesinin genel e¤itim program› ö¤rencilerin afla¤›-
da say›lan nitelikleri kazanmalar› amac›na sahiptir:17

• Allah’la iliflkilerini anlamalar›,

• Aç›k seçik düflünüp yazma yeteneklerinin geliflmesi,

• Yaflad›klar› sosyal ve do¤al dünyalar›n bilgisini elde etmeleri,

• ‹nsanl›¤›n estetik ve yarat›c› ifadelerini takdir etmeleri,

• Kiflisel iliflkilere ve ahlâkî sorumluluklara karfl› duyarl›l›k gelifltirmeleri,

• Daha fazla ö¤renmeye ve topluma hizmet etmeye dair bir ha-
z›rl›k sergilemeleri.
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Tablo 1
Brigham Young Üniversitesi Idaho Din E¤itimi Fakültesinde Okutulan

Dersler
Mormonlu¤a Girifl
Mormon Kitab›na Girifl
Misyonerli¤e Haz›rl›k
Yeni Ahit
Misyonerin Mormon Kitab›
Ebedî Evlilik
Evlilik ve Aile ‹liflkileri
Aile Tarihine Girifl
LDS Aile Tarihi
Eski Ahid
Doktrin ve Sözleflmeler
Pahal› ‹nci
Yaflayan Peygamberlerin Ö¤retileri
LDS Tarihi (1805-1844)
LDS Tarihi (1844-1901)
LDS Tarihi (1901’den günümüze)
‹ncil ve Dünya Dinleri
‹ncil ve Hristiyan Tarihi
‹lâhiyat Ö¤retmenli¤ine Girifl
‹ncil Ö¤retmenli¤ine Girifl
‹ncil Doktrinleri



3. Brigham Young Üniversitesi Provo (Merkez) Din E¤itimi,
Fakültesi

Bu fakültede iki bölüm vard›r: (i) Eski Kutsal Metinler, (ii) Kilise ve Dok-
trin Tarihi. Din dersleri ö¤rencilerin seküler alanlardaki e¤itimlerindeki
ilerlemeyle efl zamanl› olarak din ve itikatlar›n› anlamada ilerlemeyi
sa¤lar. Ahir Zaman Azizleri Kilisesi her zaman için seküler bilgiler ile
dinî bilgi ve de¤erlerin uygun bir flekilde bütünleflmeden tamamlana-
mayaca¤›n› iddia etmifltir. Brigham Young Üniversitesinin bütün ö¤ren-
cileri kendi üniversite deneyimlerinin sürekli bir parças› olarak düzenli
‹ncil çal›flmas›n› e¤itimlerine katmaktad›r. Din E¤itimi Bölümü bütün
din derslerinin üniversite taraf›ndan desteklenmesini temin eder. Eski ve
modern kutsal metin, Kilise tarihi ve doktrini ve di¤er ilgili konularda
dersler mevcuttur. Brigham Young Üniversitesinden mezun olmak için
bütün tam zamanl› ö¤renciler on dört saat din kredisi almak zorundad›r.
‹lk sene Mormon Kitab› doktrin ve sözleflmeler ve Yeni Ahit d e r s-
lerinden birisi mecburî dersler çerçevesindedir. Ayr›ca bu derslerin
dönemlere dörder kredilik birimler hâlinde yay›lm›fl olmas› da gerek-
mektedir. Yar› zamanl› ö¤renciler ise Brigham Young Üniversitesi
kayd›n›n her on befl saati için iki saat din dersine kaydolmak zorundad›r.
Bunun yan› s›ra Mormon olmayan ö¤renciler de ilk dönem içinde
Mormonizme girifl dersini almaya teflvik edilirler. Bu ders malûmat ver-
mek, ö¤rencilere kültür, kutsal metinler ve Ahir Zaman Azizleri
Kilisesinin ay›rt edici doktrinleri hakk›nda bilgi vermek ve onlar› sonra-
ki din derslerine haz›rlamak üzere tasarlanm›flt›r.18

Bütün bu din e¤itimi bölümlerinin yan› s›ra, yukar›da de¤iflik vesile-
lerle ad› geçen enstitülerde de (sadece Salt Lake City’de yedi adet
enstitü vard›r) yukar›daki e¤itim müfredatlar›n› içeren, ama bunu da
aflan e¤itimler vard›r. Bu enstitülerin hepsinde ayn› müfredat uygu-
lanmakta; kutsal metinler üzerine on ders, dört doktrin dersi, Kilise
ve Hristiyanl›k tarihine iliflkin befl ders, evlilik, arkadafll›k gibi iliflki-
leri konu edinen üç dersin yan› s›ra ayr›ca ihtisas dersleri verilmek-
tedir. ‹htisas derleri aras›nda ilâhi, müzik korosu, edebiyat gibi ders-
ler bulunmaktad›r. Bu enstitüler genellikle müfredatlar›nda hiç din
e¤itimi bulunmayan lâik üniversite ve kolejlerin bitifli¤inde kurul-
makta ve buralara devam eden Mormonlara okul ç›k›fl› veya okul sa-
atleri d›fl›nda hizmet vermek amac›n› tafl›maktad›r.
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Kuflkusuz bütün bu e¤itim aflamalar›n›n hepsine yay›lm›fl bir biçimde
Mormon kültüründe de¤erlerin son derece canl› kalmas›n› sa¤layan en
önemli eylem biçimi misyonerlik olmaktad›r. Daha do¤arken kendileri-
ne ev içinde büyük bir kumbara fleklinde aç›lan hesap, on dokuz yafl›n-
da bir misyoner olarak göreve bafllayacaklar› günü bir bayram, bir flölen,
bir mürüvvet ideali olarak ifllerken, o yafla kadar bir misyonerin sahip ol-
mas› gereken bütün özelliklerin kendilerine kazand›r›lmas› konusunda
bütün bir toplum seferber olarak çal›fl›r. Misyonerlik sistemi tamamen
gönüllülük esas›na dayanmaktad›r. Yap›lmad›¤›nda hak etti¤i ödülden
yoksunluk yeterli bir yapt›r›m olarak de¤erlendirilebilir. Örne¤in misyo-
na gitmemifl olanlar›n Mormon hayat›n›n mihveri olan kilise örgütlen-
mesi içerisinde fazla ilerlemesi mümkün olmamaktad›r. Bununla birlik-
te yasal bir yapt›r›m› yoktur. Misyonerlik prati¤inin kendisi, flekli, tarz›
teorik herhangi bir e¤itimden kat kat daha fazla olmak üzere Mormon
de¤erlerinin ya da daha genel de¤erlerin canl› kalmas›n›n en önemli te-
minat› olmaktad›r. Bu pratik esnas›nda gençler, hiçbir teorik çal›flman›n
temin edemeyece¤i türden meziyetler kazanmaktad›r; güvenilirlik, iflinde
ciddiyet, arkadafl canl›s› olma, cemaatçilik, arkadafllar›yla iyi geçinme
al›flkanl›¤›, adab›muafleret, kendi ayaklar›n›n üzerinde durma, inisiyatif
sahibi olma, kendine yeterlilik, kendi dininin gerekirse tek sahibi olma
tecrübesinden türeyen güçlü bir sorumluluk duygusu, empati, yard›mse-
verlik, konukseverlik, iradelilik, kendini bilme vs. Bütün bu de¤erlerin
üretimiyle sonuçlanan bir din e¤itiminin Kara’n›n yukar›daki sözüne
yapt›¤›m›z at›f çerçevesinde, din hakk›nda bir bilgilenme e¤itiminin öte-
sinde, dinin kadrolar›n›n, dinsel bedeninin yeniden üretimi anlam›nda
gerçek bir din e¤itimi oldu¤u söylenebilir. Esasen misyonerler hakk›nda
genel geçer imaj bütün bu vas›flar›n bir misyonerde olabilece¤i noktas›n-
da yukar›da say›lan de¤er ve tutumlar›n üretilmesi konusunda Mormon
misyonerlik kurumunun abart›ld›¤›n› düflündürtebilir. Kuflkusuz gönül-
lü olarak yürütülmesi esas olan ve hiçbir maddî kazanc› gözetmedi¤i gi-
bi, bu amaç için aileden bafllayarak çekirdekten yetifltirilmifl kadrolardan
oluflan Mormon misyonerlerde yukar›daki türden de¤er ve tutumlar›n
oluflmas› flafl›rt›c› olmamal›d›r. Kuflkusuz baflka insanlar› kendi dinine
çevirmeye kilitlenmifl bir kiflilikte empatinin de, yard›mlaflman›n da, mi-
safirperverli¤in de araçsal bir taktik olarak baflka duygularla kar›flmas›
kaç›n›lmazd›r. Mormonlar›n resmî görüflleri olmasa da, sergiledikleri
kültür itibariyle bundan masun de¤ildirler. Bir misyoner bütün bu tu-
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tumlar› olumlu de¤erler olarak hedeflerken, baflkalar› taraf›ndan, kendi
inanc›ndan hiç kuflkuya düflmeyen, dogmatik, inatç›, ideolojik-pragma-
tik bir tip olarak temayüz etmesi iflten bile olmaz. 

Toplumsal Sermaye Ba¤lam›nda Baz› Ampirik Veriler

Kiflisel gözlemlerimin uyand›rd›¤› intibalara ilâveten, baz› de¤erlerin ve-
ya meziyetlerin kazan›lmas›nda etkili olan e¤itim vasatlar› hakk›nda ya-
p›lm›fl saha araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n› kaydetmenin yeridir. Ameri-
ka’da (tabiî giderek bütün dünya sosyolojisinde) de¤erlerin giderek bir
toplumsal sermaye (social capital) olarak düflünüldü¤ü yeni bir söyle-
min efli¤indeyiz. De¤erlerin sosyolojik kapsama alan›na sokulabilmesin-
deki baz› pratik zorluklar› büyük ölçüde aflt›¤› düflünülen bu kavram, de-
¤erlerin insanlar›, toplumu ilgilendiren iflleri yapmak üzere bir araya top-
layabilme gücü üzerinde durarak, bu de¤erlerin toplumsal sonucu elde
etmedeki katk›lar› ölçüsünde sermaye de¤erlerini ölçmeye yöneliyor. Son
on y›ld›r Fukuyama’n›n ve Robert Putnamm’›n çal›flmalar›n›n bafl›n›
çekti¤i ve en önemli sermayeyi güven olarak belirleyen bu araflt›rmalar
bir çok dine bakmak için yeni bir perspektifin flekillenmesini sa¤lam›flt›r
(Putnam, 1993; 1995; 1996; Fukuyama, 1995). Mormon gençli¤ine de
bu kavram eflli¤inde bakmay› deneyen Kim C. Averett (2000), doktora te-
zi olarak haz›rlad›¤› çal›flmas› kapsam›nda, misyona gitmeye yak›n ça¤-
lardaki 856 Mormon genci üzerinde bir araflt›rma yapm›flt›r. Araflt›rma-
n›n bulgular›ndan ergenlikten gençlik aflamas›na geçen Mormon nüfusu
aras›nda kiflisel ve toplumsal a¤lar ile toplumsal sermaye de¤erlerinin
oluflum mekanizmalar›n› ortaya koymaya çal›flm›flt›r. 

Buna göre deneklerin % 95’i anneleriyle, % 88’i de babalar›yla bir-
likte kutsal ayinlere her hafta kat›l›yorlar (dolay›s›yla ço¤u anne ba-
balar›yla beraber kat›l›yor, çok az› yaln›zca anne veya yaln›zca ba-
balar›yla kat›l›yor). Bu ayinlere y›lda 0-6 kez kat›lanlar›n toplamda-
ki % 1’i sadece anneleriyle, % 5’i de sadece babalar›yla birlikte ka-
t›l›yorlar. Bu sonuçlar, ayinlere ailece kat›l›m›n yüksekli¤ini göster-
mekle birlikte, bu devams›zl›¤› sergileyenlerin bu ayinlere babalar›y-
la kat›l›mlar›n›n daha yüksek olmas› dikkat çekicidir.19
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Deneklerin % 34’ü için din en önemli fley, % 55’i için en önemli fleyler-
den birisi, % 11’i içinse önemli bir fleydir. 

Deneklerin % 24’ü haftada en az birkaç kez, % 28’i haftada bir
veya ayda birkaç kez, % 36’s› da ayda bir kez Mormon kutsal ki-
taplar›n› etüt ediyorlar, % 72’si haftada en az birkaç kez dua
ediyor, % 13’ü ayda birkaç kez veya haftada bir kez dua eder-
ken, % 11’i de ayda bir kez veya daha az dua etmektedir. Hiç
dua etmeyenlerin oran› ise % 4. Deneklerin % 96’s› da her haf-
ta kilise ayinine kat›l›yor. Kilise ayinine kat›lm›flken gençlik için
düzenlenen ayr› toplant›lara her hafta kat›lanlar›n oran› % 84. 

Deneklerin % 62’si misyon faaliyetlerine ya kat›lm›fl veya kesinlikle ka-
t›lacakt›r. % 27’si kat›lmaya niyetli ama belli de¤il; sadece % 11’i muh-
temelen veya kesinlikle kat›lmayaca¤›n› aç›klam›fl.

Bütün bu pratiklerin sonucuna yönelik bir soru da kiflilerin kendileri
hakk›ndaki duygular›yla ilgili. Kendisi hakk›nda genellikle iyi duygular
besleyen deneklerin oran› % 61. Bazen iyi bazen kötü hissedenlerin ora-
n› % 37. Kendini genellikle kötü hissedenlerin oran› ise sadece % 2. Ben-
zer bir soru genellikle mutlu olup olmamakla ilgili olarak sorulmufl. Bir
flekilde mutlu hissedenlerin oran› % 15, oldukça mutlu hissedenlerin ora-
n› % 67, kendini çok mutlu hissedenlerin oran› ise % 16.

Deneklerin % 7’si karar verirken ebeveyninin kendisine ne yapmas› ge-
rekti¤ini söylediklerini aktarm›fllar. % 67’si kararlar›n› ebeveynin
onaylamas›yla ald›klar›n›, % 26’s› ise ebeveyninin öneride bulundu¤u-
nu, kararlar› ise kendilerinin ald›klar›n› söylemifller. Anketin yap›l›fl›n-
da, Mormon gençleri üzerinde toplumsal sermaye olarak toparlanabile-
cek de¤erler setinin oluflumunda ne tür mekanizmalar›n etkili oldu¤u-
nun anlafl›lma çabas› belirleyici olunca, bunun en fazla bulunabilece-
¤inin varsay›labilece¤i alan gençlerin aile d›fl›nda baflka insanlarla da
güvenli bir çerçevede sosyalize olabilmesi, onlarla da ortak amaçlar ve
dünyalar tesis edebilme kapasitesidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda hayat›-
n›n merkezinde kilise gibi bir deneyimin bulundu¤u Mormonlarda bu
do¤rultuda veriler elde etmek hiç de zor olmaz. Mormon cemaatiyle sos-
yalleflme sürecinde gençlerin % 74’ünün hayat›nda anne ve baban›n d›-
fl›nda da çok etkilendi¤i ve dinî de¤erleri heyecanla paylaflt›¤› “önemli
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birileri” var. % 32’si haftada birkaç kez, % 32’si de ayda en az birkaç
kez, % 19’u ayda bir kereden az arkadafllar›yla din hakk›nda konuflup
sohbet ettiklerini söylüyor. Bu arkadafllar› sadece % 1’in aileleri hiç ta-
n›makta, geriye kalanlarsa a¤›rl›¤› (% 77) çok iyi olmak üzere az veya
çok tan›maktad›r. Bu da tabiî ki ilk anda flu sebebe ba¤lanabilir: Mor-
monlar›n akrabal›kla ba¤›ml› olmayan s›k› cemaat ba¤lar› bafl›ndan
itibaren çocuklar› da içine çeken bir sosyalizasyon vasat›n› oluflturuyor.
De¤erlerin veya bu örnekteki deyimiyle toplumsal sermayenin aktar›-
m›nda ve yeniden üretiminde de bütün bu rutin-gündelik hayat al›fl-
kanl›klar›n›n çok verimli bir zemin oluflturdu¤unu söyleyebiliriz. 

Benzer durumlara iliflkin bir dizi sorunun soruldu¤u anketten bu tip bir
sonucu ummak mümkündür. Gerçi anketin istatistiksel verilerinin nihaî
de¤erlendirmesinde, istatistikî olarak yazar›n çok istedi¤i sonuçlar›n ç›k-
mam›fl oldu¤unu da kaydetmek gerekiyor. Averett’in uygulad›¤› genel te-
orik model, ergenlik ve gençlik aflamalar›nda sosyal ba¤lar›n ve kiflisel
a¤lar›n sonuçta yüksek toplumsal sermaye düzeyleri üretti¤ini bunun da
gençlerin yeteneklerinin artmas›yla sonuçlanaca¤›n› varsay›yordu. Ave-
rett, tezin sonuç ve tart›flmalar k›sm›nda tezinin bu zaaf›n›, uygulad›¤› is-
tatistiksel modelin hipotezlerini yeterince desteklemedi¤ini itiraf ediyor
(Averett, 2000). Ancak istatistikî bak›mdan anlaml› olarak kaydedilme-
yebilen baz› iliflkiler gerçek anlamda ç›plak gözün göz ard› edemeyece¤i
kadar aç›k olabilir. Averet’in tezinin baflar›s›zl›¤› ise karmafl›k sosyal ilifl-
kiler formüle ederek bu formüller aras›nda kurdu¤u iliflkileri destekleye-
memesidir. Oysa daha yal›n kavramlarla daha net sonuçlara varmak
mümkün olabilirdi. Bu da bazen abart›l› ve afl›r› karmafl›klaflt›r›lm›fl is-
tatistik modellerin yal›n gözle daha kolay görülebilecek gerçekleri ne ka-
dar ›skalayabildi¤ini gösteriyor. Do¤rusu, Averett’in yal›n gözle yakala-
yabilmifl oldu¤unu karmafl›k istatistik modellerle destekleyememek gibi
bir sorunu var ki, o da apayr› bir meseledir.

Sonuç

Mormonlar›n din e¤itimini bütün hayata yayan kendine özgü formlar›y-
la de¤erler üretimini salt bir okullaflma düzeyine terk etmedikleri görülü-
yor. Mormonlar için din hayat›n tamam›d›r. Ancak, tabiî ki baz› sosyo-
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lojik analizlerde bu dinin ne tür ekonomik veya siyasî pratiklerle bulufl-
tu¤u ayr› bir konudur ve her ne kadar anlamac› bir sosyolojiyle bir dinin
mensuplar›n›n kendileri hakk›ndaki tan›mlamalar›na öncelikli olarak
yer vermek gerekse de, kendi eylemleri hakk›ndaki tan›mlar›n›n da dahil
oldu¤u daha genel bir çerçevede bu prati¤in eklemlendi¤i yap›lar› aç›-
¤a ç›karmak da sosyologun görevidir. Bu ba¤lamda hayat› bir çeflit
“iman ve mücahede”den ibaret olarak alg›layan Mormonlar›n belki de
öncelikli olarak niyetlenmemifl olduklar› hâlde ürettikleri toplumsal
sermaye ve tamamlad›klar› ekonomik yap›lar ba¤lam›nda da incelen-
mesi gerekmektedir. Amerikal›lar›n Mormonlarda daha fazla dikkat
çeken bu tür dayan›flmac›, iradeci, gönüllü ve püriten de¤erlerin topla-
m›n› son zamanlarda toplumsal sermaye bafll›¤› alt›nda toparlamala-
r› -kuflkusuz bu de¤erlerle ilgili herhangi bir de¤erlendirmeden önce-
de¤er kavram›n›n daha sosyolojik bir kapsama alan›n›n konusu hâli-
ne getirilmesini kolaylaflt›rmaktad›r. Tabiî ki bir sermaye olarak düflü-
nülen de¤erlerin rekabet alan›na da konu olaca¤›n› söylemek zor de-
¤ildir. Bu sermayenin kendine özgü renginin (sermayenin dininin) bu
rekabeti daha insanc›l veya daha erdemli bir ba¤lamda tutmakta etki-
li olup olamayaca¤› da üzerinde ayr›ca düflünülmeye de¤er bir soru-
dur. Amerika’da din ve de¤erler e¤itiminin ilgili oldu¤u bir çok sosyo-
lojik tart›flma vard›r. Din-devlet iliflkilerinin kendine özgü flekillenifli
bir Amerikan lâiklik modelini iyice belirgin k›l›yor. Lâikli¤in siyasal
düzeyi ile toplumsal düzeyi aras›ndaki sürekli diyalog ve uyum, Ame-
rika’n›n dinsel de¤erlerini siyasî pragmatizmi aç›s›ndan ifllevsel k›lma-
n›n özel tekniklerini gelifltirmifltir. Toplumsal sermaye tart›flmalar›n›n
kayna¤›n›n Amerika olmas› ve bunun özellikle din e¤itimiyle ilgili ol-
mas›, din ve de¤erler e¤itiminin nas›l bir teknolojinin konusu oldu¤u-
nu gösteriyor. Burada bir Yahudi ve Protestan ortak özlemi olan Ku-
düs’ün ABD’nin uluslararas› politikalar›n›n oda¤›nda olmas›ndaki saf
dinsel motivasyonlarla, Kudüs’ü Amerika’da flu veya bu yolla kurma
yönündeki Amerikanizm katk›l› dinsel arzu aras›ndaki gidifl gelifller de
ayr›ca irdelenmeye de¤er. Mormonlar›n din ve de¤erler e¤itimini Ame-
rika’da bir Kudüs kurmak üzere özenle ifllerken, bunun üretti¤i top-
lumsal sermaye Amerikan yaflam tarz›n›n yeniden üretimine giderek
daha güçlü bir katk›da bulunmaktad›r. 
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The Founding of an American Jerusalem: Religions and Values
Education Among the Mormons  
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Abstract– Mormonism is perhaps the first and only purely American
religion. In recent sociological literature the education in and rep-
roduction of values in America has been treated using the sub-ter-
minology of the concept “social capital”. In America, any religion is
inevitably articulated with a set of values that can be labelled
Americanism, even if they have an apparently anti-American emp-
hasis. In this article several mechanisms of religious and values edu-
cation among the Mormons are investigated. These mechanisms are
not limited to institutional levels, such as elementary, middle or high
schools. One of the most important aspects of Mormonism in this
context is perhaps its greater performance in extending the process of
religious and values education throughout life. Another aspect is the
concept through which every Mormon is educated to be religiously
devoted. For religion in Mormonism is not at the margin of life, but
rather at the heart. Therefore, religious education aims at bringin up
generations to live exclusively for religion, and to fulfil the goals and
ends of religion. Undoubtedly, such an education has many notewor-
thy ways in which it is articulated with the ideologies of Americanism,
and some of these ways are the subject of this study. 

Key Words– Mormonism, Social Capital, Religious Education, Values
Education, Americanism, American Religion, Missionary.
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