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imdi model Calvinizm mi yani?  
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Bizim her eyimiz bir tuhaf. Daha do rusu sürekli ifrat ile 

tefrit arasında gidip geliyoruz. Çok de il 8-9 yıl önce 

'ye il sermaye' avı yapılıyordu cennet vatanımızda, bugün 

bir grup Avrupalı'nın bir gazete yazısı kıvamında

hazırlanmı  ama akademik anlamda 'zayıf' bir 'paper'ının

ba lı ından hareketle slam'daki Calvinizm'i ke fe 

çıkıyoruz. Kendi kendimize Avrupa üzerinden bakıp

kendi kendimizi böyle ke fediyoruz!  

Daha da komi i, kadınların ba ları açık namaz 

kılmalarıyla slam'daki Calvinizm arasında ili ki

kurulması.

Oysa, slam'daki Calvinizm ile Müslüman kadınlar 

arasında bir ili ki kurulacaksa, bence türbanıyla 

üniversiteye gitmek isteyen kızları dü ünmek daha do ru 

olur, ba ı açık namaz kılmak isteyen birkaç ki iyi de il.  

Esasında, 'Calvinci taassuptan Allah hepimizi korusun' 

demek lazım. Çünkü, gerek en genel manada Protestanlık

ve gerekse özel olarak Calvincilik ciddi bir dini 

taassuptur.

Kutsal kitabın hayli ortodoks bir yorumuna ve dinin çok 

katı biçimde uygulanmasına dayanan Calvinizm'in 

Türkiye'deki gerçek kar ılı ı bence Kayseri'deki 

mütedeyyin i adamları de ildir.  

Esasında Türkiye'de din büyük ölçüde dünyevile mi ,

yani kendine göre sekülerle mi  bir olgudur. Bu 

dünyevile meyi tersine çevirme çabalarını en çok sarf 

edenler, dini siyasete alet etmeyi adet edinmi  bazı siyasi 

akımlar.  

Bir de son 10 yılda, özellikle 28 ubat'tan itibaren dinin 

dünyevile mesini anlamak istemeyip dinle ilgili her eyi 

'gericilik' olarak gören bir ba ka a ırı akım var, bu akım

da Türkiye'ye en az dini siyasete alet edenler kadar zarar 

veriyor, dinin dünyevile mek yerine yeniden 

ortodoksla masına ve siyasile mesine zemin olu turuyor.  

in do rusu u ki, Türkiye'nin ekonomik geli mesinin 

ivmelenmi  olmasıyla din arasında hiçbir do rusal ili ki

yok. Türkler bin yıldan beri Müslüman ama Anadolu'da 

kapitalizm yeni yeni hatırı sayılır bir büyüklü e eri iyor. 

Yani daha dün Müslüman olduk ve bugün de 

Calvinizm'in slami modelini geli tiriyor de iliz!  

Anadolu'da özellikle son 15 yıldır ya anmakta olan 

ekonomik patlamanın ardında yine ekonomik gerçekler 

var. Anadolu'da kimi öncü isimlerin sermaye birikimini 

tamamlamı  olması, Türkiye'nin 24 Ocak 1980 sonrası

dı a açılması, ihracat pazarlarına çıkılması vs. pek çok 

faktörden söz edilebilir. Ama din temelli hiçbir ey, hatta 

din temelli bir dayanı ma bile bu kalkınmanın motor 

gücü olarak söylenemez.  

* * *  

Siyaset sahnesinde çözülmü  sorunlardan de il de henüz 

çözülmemi  dikenli konulardan söz edilmesi son derece 

do al. Dinin dünyevile mi  olması olgusu da Türkiye'nin 

kendi kendine çözüm yoluna soktu u bir sorun. Aslında

üstünde ne kadar az konu ulsa o kadar iyi ama dinin 

dünyevile mesinden ho lanmayan siyasal slamcılar 

konuyu gündemde tutmak istiyorlar. Onlar bugün AKP 

içinde bile azınlıktalar.  

'Dinde reform' vs. söylemler, hele hele bu reformu 

kimlerden olu tu u dahi bilinmeyen bir minicik sosyete 

cemaati üzerinden gündeme getirmek, i te o siyasal 

slamcıların, 'Din elden gidiyor' demekten ba ka

söyleyecek cümlesi olmayan siyaset esnafının i ine yarar 

sadece, ba kasının de il.


