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Ülkede bir ‘Kalvinizm ve Protestanlık’ muhabbbeti sürüp 
gidiyor. Bu muhabbeti ba latan da Ertu rul Özkök. Onun 
sıkça ba vurdu u taktik öyle: Bir tuhaf ve imkansız
görülen bir kavram ortaya atıyor ve bu kavram ‘ ey’ 
filmindeki ekilsiz ey gibi yayılıp medyacıları yutmaya 
ba lıyor. Üstelik bu yapılan operasyonun sosyolojide bir 
de ismi var; ‘meme’ deniliyor, yani birisi bir fikir ortaya 
atıyor ve e er zamanı gelmi se bu fikir meme oluyor ve 
toplumu sarmaya ba lıyor. Bu bilimsel bir açıklamada, 
ben ‘meme’ lafını duyunca sadece cansız mankenlerdeki 
ısırılması gereken organ aklıma geliyor.  

Neyse ne, slam’da reforma inananlar ve inanmayanlar 
kapitalizm öncesi toplumlara özgü olan bu konuyu 
tartı ıyor. Türk kalvini kim olacak bilmiyorum, bu 
umurumda da de il. Umurumda de il de önerilen 
isimlerin ba ında gelen Fethullah Gülen bu öneriye ‘ne 
kalvinistim ne de reformist. Bazı ilkeleri de i tirmek 
yerine bin kere ölmeyi tercih ederim’ diyerek fazla 
mu lak olmadı ına inandı ım bir cevap verdi. imdi
kö e yazarları bu cevabı bile daha fazla açmak için 
yazılar yazarlar. Bu sizlere tuhaf geliyorsa ‘yazarlar 
neden her eyi tartı ırlar ki’ diye kendi kendinize 
soruyorsanız, buna ben cevap vereyim: Kö e yazarları
aslında i siz güçsüzdürler de her konunun üzerine 
atlamak için fırsat ararlar. 

Bu konuları zamanında incelemi  olan Max Weber, 
kapitalizmin do u unda Protestan eti inin rol oynadı ını
yazmı tır. Bazı fikir adamları Kayseri Organize 
Sanayi’ne bakarak bu eti e benzer bir eti in olu maya 
ba ladı ını ve bunların da slam’da reformizmi 
ba lataca ını dü ünüyor.  

Bu teoride bir tek sorun var; Protestan eti i sistematik 
çalı ma güdüsüne dayanır. Ne kadar sistematik derseniz, 
Weber’in Alman oldu unu hatırlatmalıyım. Bu Almanlar 
sabah vakti ‘günaydın’ demeyi bile kurallara 
ba lamı lardır. Ben o ülkede bir süre hastanede yattım, 
insanlara sabahleyin kurallara uygun ekilde günaydın
demekten hastaneden az daha hastalanarak çıkıyordum. 
Almanya’da birisini öldürmeye karar verseniz, bunun da 
kuralları vardır. Biraz zekânızı zorlarsanız, Hitler 

zamanındaki toplama kamplarının i leyi ini 
örgütleyebilmenin Protestan eti e dayandı ını ortaya 
atabilirsiniz. Bu Fethullah Gülen’in Türkiye’nin kalvini 
oldu u iddiasından daha fazla saçma de ildir, inanın
bana.

Türkiye’de ortaça da ya anan sürece benzer bir süreç 
belki ya anır da tek sorun Türklerin genelde çalı mayı
sevmemeleridir. u anda yola çıkın ve herhangi bir semte 
gidin. Oralarda mesaiye ba lamaktan anla ılan ey, 
kahvehanede okeye ba lamaktır. Okey oynayarak 
kalvinist olunabilseydi slam’da da reform hareketi belki 
olabilirdi ve Türkiye tarihe geçerdi. Okey oynayan 
kitleler gün boyunca bir tek camiye gitmek için hareket 
ederler ve aya a kalkarlar. Bu insanlara ‘dini reform 
edece iz’ desek bizi anında asarlar ve sonra da bir ey 
olmamı  gibi mutlu biçimde okeye devam ederler. 

Eldeki malzeme bu, ne yapaca ız yani ba ka ülkelerden 
halk mı ithal edece iz, bunu yapan çıkar da, insan 
ithalinin te vik kapsamına alınması gerekir. Bu olmadı ı
takdirde kimse parma ını bile oynatmaz 

Son fikrimi de yazayım da bu konudan çıkalım artık.
Türkiye için aranan kalvinde öyle özellikler tanımlanıyor 
ki, ortaya Atatürk’ün profili çıkıyor. Bu da olabilir de, o 
zaman ‘bu kadar tartı maya ne gerek vardı ki’ diye 
sormadan edemiyor insan. Türkiye’de slam’da reform 
olacak, yeni bir etik ortaya çıkacak, sonra kapitalizm 
geli ecek. Böylelikle biraz gecikmeyle ortaça ı sonunda 
yakalamı  olaca ız. Belki o zaman da bu memlekette 
kapitalist adına layık olan burjuvazi de ortaya çıkar, bu da 
antitezini yaratır, i çi sınıfı da geli ir ve sosyalizm gelir 
de Türkiye ilk ba ta gecikmeyle yakaladı ı tarihi in allah 
diyalektik materyalizme uygun ekilde tamamlar da biz 
de rahat ederiz. Sosyalizmin gelmesinden ben ahsen 
memnun olurum da kalvinistler buna ne der onu da 
bilmiyorum, bu da umurumda de il. Aslına bakarsanız bu 
yazıda yazdı ım hiçbir ey umurumda de il, gerçek bu, 
bunu da bilmelisiniz. Kalvinizm filan bana uygun de il. 
Ben olsam olsam nihilist olurum. Bunu be enmeyen de 
varsa bu da umurumda de il. Bilmem anlatabiliyor 
muyum?


