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ALø Kırca yönetiminde gerçekleútirilen Siyaset Meydanı programında øslam ile kapitalizm
arasında uyum seviyesinin tartıúılaca÷ı bir geceye davet edilince konu ile yakından ilgilenen,
hatta kapitalizmin Anadolu'daki muhafazakar kesimler arasındaki geliúimini irdeleyen bir
romanın yazarı ("Hacı" - Everest Yayınları: 2003/4) olarak çok heyecanlandım.
Zira, úahsi kanıma göre Türkiye'nin gelece÷i ile yazımın
baúlı÷ına verilecek cevap yakından ilgilidir.
Siyaset Meydanı programını gerçekleútirenler seçtikleri
konuyu Avrupa østikrar ønsiyatifi (European Stability
Initiative) grubunun gerçekleútirdi÷i "øslami Kalvinistler:
Orta Anadolu'da De÷iúim ve Muhafazakarlık" baúlıklı
çalıúmadan (19 Eylül 2005) almıúlardı. Söz konusu
çalıúma da Kayseri ili çerçevesinde, bizzat hayatın
ıúı÷ında, Hıristiyan dininde yaúanan kapitalizme uyum
gösterme çabalarının (Max Weber) øslam için de geçerli
olup olmayaca÷ını irdeliyordu. (www.esiweb.org)

ABD'nin øslam'ı Hıristiyanlaútırmak çabasına girdi÷ini
(çalıúmada bir çapano÷lu oldu÷unu) ifade ettiler.
Kapitalizmi sadece ABD ile, ABD'yi de "dinsiz" kabul
ettikleri Baúkan Bush ile bir tuttular.
***
Halbuki tartıúmada amaç, teorik yaklaúımlar dıúında;
yaúanan øslam'ın/ 21.yüzyılda yaúayan Müslümanların
ça÷a egemen olan serbest piyasa ekonomisi, sanayi
üretimi, özel müteúebbislik, yatırım, istihdam, sermaye
birikimi (terakümü) vb. gibi kavram ve uygulamalara ne
kadar uyum gösterebildi÷ini irdelemekti.

***
18 Ocak 2006 gecesi gerçekleútirilen tartıúma
programında øslam dini üzerinde otorite veya kamuoyu
lideri sayılan bazı kiúilerin takındıkları negatif tutum beni
3 günlük bir yazı yayınlamaya itti.
Zamanında øslam'ın sosyalizm ile ba÷daúaca÷ına dair
risale yazmıú bir hukuk hocası kapitalizmin hiçbir ahlaki
de÷eri olmadı÷ını, tefeci faizi baúta olmak üzere hiçbir
faizin øslam'a uymayaca÷ını söyleyerek øslam'ın
kapitalizm ile uyuúmasının mümkün olmadı÷ını söyledi.
Hukukçu hoca kapitalizme úekil veren liberal-demokrasi
düúüncenin geliúiminde çok büyük a÷ırlık taúıyan
"hukukun üstünlü÷ü" veya "hukuk devleti" kavramalarına
ise hiç de÷inmedi, galiba onları yok saydı.
Di÷er bir konuúmacı ise Müstakil Sanayiciler ve øú
Adamları Derne÷i (MÜSøAD) üyeleri arasında
kendilerine
kapitalist
(sermayedar/anamalcı)
denmesinden rahatsız olanların bulundu÷unu belirtti.
Sanayiciler ve iúadamlarına dünyanın her yerinde
"kapitalist" denirken bu kelime bu konuúmacıda alerji
yaratıyordu.
Konuúmacıların bir kısmı da "Kalvenizm" kelimesine
takılarak ve herhalde söz konusu çalıúmayı (ibid: øslami
Kalvanistler) hiç okumadan; bu kelime çerçevesinde

Çalıúma Türkiye'de ve Batı'da bazı kesimlerce genel
kabul gören Türkiye aleyhine bir önyargıyı sorguluyor ve
önyargının tersine olumlu bir resim çiziyordu.
Çalıúma zihinlere çizilen úu resmin de÷iúti÷ini iddia
ediyordu :
"...Orta Anadolu, bu ’di÷er' Türkiye'nin merkezi olarak
kabul edilmekte. Gerek kırsal kültürünü ön plana çıkaran
yabancılar, gerekse geleneksel Türk toplumunun az
geliúmiúli÷ini sona erdirmek için çaba gösteren Türkiye
Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Avrupalı olmayan bir
Anadolu resmi çizildi yıllar boyunca. Her iki tarafın da
Anadolu'da gördü÷ü hep Türkiye'nin en az Avrupalı tarafı
oldu: tarım, hayvancılık ve el dokumasına odaklanmıú
köy hayatının de÷iúmeyen temposunda derinlere kök
salmıú bir øslam kültürü..."
***
Çalıúma, zaman zaman Ankara'nın dahi görmezden
geldi÷i bir geliúime; ister adına Anadolu Kaplanları deyin
ister Anadolu Aslanları, iúte bu geliúime ıúık tutuyordu.
"øslam kapitalizm ile ba÷daúır mı?" Bu soruyu irdelemeye
yarın devam edece÷im.

