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Kalvinizm "Meydan"daydı!
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Son günlerde "karma cuma namazı"yla gündeme gelmi
görünen "Kalvinizm" tartı maları yeni de ildi. Meseleye 
ilgi duyanlar açısından çoktan "meydan"a çıkmı  bir 
kavramdı.

Ne var ki; bilimsel bildirilerde, akademik yazılarda ve 
gazetelerin "derin" sayfalarında ya da sütunlarında 
hapsolmu tu. Birinci sayfalara ta ınmak için; ocak ayının
sonuna do ru patlayacak "sansasyonel" bir olayın
beklenmesi gerekecekti. 

Oysa, daha geçen aralık ayının sonuna do ru, bizim 
"Meydan", tek sütuna mahkum haberlerin önemini fark 
etmi  ve gün ı ı ına çıkarmaya karar vermi ti.

Bu ilginç tartı manın "Siyaset Meydanı"ndaki
katılımcıları için davet; tam bir ay önce çıkarılmı ,
programsa önceki çar amba gecesi gerçekle mi ti. Çok 
"yetkin" isimlerle üç saati a kın bir süre tartı ılmı tı.

"Karma namaz" olayından bir hafta önce...  

"Kalvinizm" ilk defa ve herkes için "meydan"a çıkmı tı.
Prof. Hüseyin Hatemi, Prof. Ya ar Nuri Öztürk, Prof. 
Mehmet Ali Kılıçbay ve gazeteciler Ahmet Ta getiren, 
Cüneyt Ülsever ve Cengiz Çandar'la... 

Ülsever'in u günlerde kö esinde yazdı ı gibi, 
programda; " slam'la kapitalizmin ba da ıp
ba da mayaca ı sorusu"na yanıt arıyorduk. Tartı maya 
"baz" olarak da "European Stability Initiative" grubunun 

yaptı ı " slami Kalvinistler: Orta Anadolu'da De i im ve 
Muhafazakarlık" ba lıklı çalı mayı almı tık.

Türkiye için çok yeni ve zorkavramlarla, akademik 
açıdan üst düzeyde bir tartı ma oldu. 

slam üzerinde; kanaat önderi olarak bilinen isimlerin 
cevabını aradı ımız soruya genelde "Hayır, ba da maz!" 
yanıtını verdi i ortaya çıktı. " slam'da Protestanla ma" 
tepki gören bir kavramdı ve geli meydi onlara göre. 

Siyaset Meydanı'ndan kısa süre sonra patlayan "karma 
namaz" tartı malarında da "Protestanla ma" iddiaları
ortaya atıldı.

Oysa, bildi imiz kadarıyla "Kalvinizm"; dinde reform 
olarak adlandırılabilecek; "ibadet"e ili kin ritüellerde bir 
de i im öngörmedi i gibi, bu alanla hiç mi hiç 
ilgilenmiyordu.  

"Kalvinizm"in önerdi i "ekonomik" bir modeldi 
yalnızca... 

Her ekonomik altyapının, üstyapıda da kendi anlayı ını
dayatması zaman içinde mümkün olabilir miydi? Bu 
gelece e dair zor ve kritik bir soru... 
Ancak "modernist" slami kanaat önderlerinden bile; 
"Kalvinizm"in bu sınırlı modeline ve "karma namaz" 
önermelerine kesin "ret" yanıtı gelmesi, bu "hamur daha 
çok su götürür" dedirtiyor. 


