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ADI üzerinde, "protestan" kelimesi "protesto etmek" fiilinden iniyor ve dolayısıyla da, "hak
arayıúı" ça÷rıúımı yaptı÷ından, sözcük daha ilk an hafiften bir sempati yaratıyor.
Yahut da, yukarıdaki tanımı belki derhal, okul
kitaplarından az buçuk bildi÷imiz Batı Hıristiyanlı÷ı
tarihiyle özdeúleútiriyoruz ki, bilinçaltımızda böyle bir
sempati do÷muú oluyor.

SON "Kayseri Kalvinizmi" ve "Subaúı Camii"
örneklerinde
de
yaúandı÷ı
gibi,
"Müslüman
Protestanlı÷ı"ndan söz edildi÷i ana bir bölüm "øslami
intelijentsiya" mensubunun "sümme háúa" diye feverana,
hatta galeyana gelmesi beni çok rahatsız ediyor.

Zaten de bunu son derece do÷al addetmek gerekiyor.
***
ÖYLE, çünkü koca bir Katolik Kilisesi ve dev bir ruhban
sınıfı düúünün ki, bir eli ya÷da, bir eli balda ve vur
patlasın çal oynasın yaúadı÷ı yetmiyormuú gibi, iúi artık
hem "engizisyon"la terör estirmeye, hem de günahkárlara
cennetten mekán satmaya vardırmıútır.
Eh, bunu "protesto etmek" de dini, imani, ahlaki ve
vicdani açılardan hak oluúturur.
Baúka bir deyiúle, Alman Martin Luther ve Fransız Jean
Calvin'in 16. yüzyılla birlikte "kurulu düzen"e karúı isyán
bayra÷ı çekmeleri, "devrimci" bir geliúmedir.
Hele hele, "kapitalizmin Marx'ı" addedilen ve sanayi
burjuvazisinin ortaya çıkıúıyla "Protestan etik" arasında
irtibat kuran Weber teorilerine kulak veriyorsak,
yukarıdaki "dini hakkániyet"i bu defa bir de "seküler
meúruiyet"le donatmamız gerekir.
Tabii kazın aya÷ı aslında böyle de÷il ve onun için "ilk
bakıúta"nın altını bilhassa çiziyorum ama, iúte "ilk
bakıúta" Protestanlı÷ın tarihten inen "manzara-i
umumiye"si budur.

Rahatsızlı÷ım,
kendilerinin
argümanlardan kaynaklanmıyor.

getirmiú

oldu÷u

Yine yarın de÷inece÷im, bunların önemli bir bölümüne
ben de tamamen katılıyorum.
Ama beni yadırgatan ilk olguyu, bir dizi "dindar aydın"ın
da tıpkı "laikçi" komplo teorisyenleri gibi, yukarıdaki tür
"açılım"ların arkasında derhal bir bit yeni÷i aramaları ve
öküzün altında buza÷ı keúfetmeleri oluúturuyor.
"Oryantalizm" (!) havaiyatı da cabası!
Tamam, Protestanlıkla kurulmak istenen teorik koúutluk
ve bunun formülasyonları ve tazahürleri benim indimde
de yanlıú ama, burada "esas"ı ve "detay"ı ayırmak
gerekiyor.
Çünkü, o "esas" iyi niyetlidir! En azından, bir "arayıú"ın
göstergesidir!
Her halükárda, "do÷ru"nun veya "yanlıú"ın ötesinde
nesnel ve elle tutulur bir vakıayı, bir bölüm insanın hayat
tarzında ve ibadet prati÷inde yaúadı÷ı bir sorunu;
dolayısıyla da, Müslümanlı÷ın moderniyetle mevcut olan
krizlerinden birisini yansıtmaktadır.
***

***
ÖTE yandan, yukarıdaki görünümden yola çıkan ama bu
defa øslami aidiyet taúıyan bir bölüm insan, kendi
dinlerinin hanidir moderniteyle yaúamakta oldu÷u derin
ve vahim krizi saptayarak, belki "reçete"nin bir
"Müslüman Protestanlı÷ı" olabilece÷ini söylüyor.
Bu da sonsuz do÷aldır! Do÷aldır, fakat "yanlıútır"!
Hastalık teúhisi do÷ru, ama o hastalık ayrı oldu÷u için,
aynı ilaç reçetesi yanlıútır.
Nedenlerine yarın gelece÷im, ancak en önce úunu
söylemek istiyorum.

HALBUKø, geçmiúin resmi dayatmacılı÷ını referans alan
bazı "øslami aydın"lar, sırf laik kesimden kaynaklandı÷ı
veya onun tarafından telaffuz edildi÷i için, bir yandan
yeni tür "sivil arayıúlar"a kapanıyorlar; di÷er yandan da
"sorun" yokmuú gibi davranıyorlar.
Oysa, günümüz Müslümanlı÷ının moderniteyle çok ciddi
ve çok vahim bir sorunu var!
Zaten, tanımı do÷ru - yanlıú, e÷er Hıristiyanlı÷ınkinden
500 yıl sonra dahi bir "øslam Protestanlı÷ı" arayıúı
ihtiyacı do÷uyorsa, bu, onun tartıúılmaz mevcudiyetinin
delilidir.
Konuyu yarın da sürdürece÷im.

***

