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Müslüman Kalvinistler yerine Batılı Kalvinistleri tartı sak!..
    

Ha met Babao lu Vatan
February 3, 2006 

Do rusu, " slami Kalvinizm" tartı ması medyada bu 
kadar çok patırtı çıkarınca a ırdım. 

Nihayetinde sosyoloji okumu  biriyim. Bunları rüyamda 
görsem inanmazdım. 

Me er günün birinde bu da olacakmı ; Alman 
toplumbilimci Max Weber'in 16. Yüzyıldaki Protestan-
Kalvinist reformuyla kapitalizmin yükseli  ruhu arasında
kurdu u ba  gazetelerde, TV'lerde Hülya Av ar
haberlerinin yanı ba ında kendine yerbulacakmı L

Önce Avrupa stikrar Giri imi'nin raporunda Kayseri'deki 
ekonomik hareketlilik " slami Kalvinizm" olarak 
de erlendirildi. 

Bu tanımlama medyanın çok ho una gitti. 

Ardından sorular geldi: Kimler bunlar, sayıları ve güçleri 
ne kadar? Kalvinist Müslümanların fikri lideri kim? 

Ertu rul Özkök bir yazısında "lider Fethullah Gülen'dir 
dedi, Gülen'den cevap gecikmedi: "Dinimizin adabına 
kadar, herhangi 
bir meseleye ili me, de i tirme mülahazalarına girme, 
nazarımda en büyük günah ve haramdır... Ne 
Kalvinistim, ne de herhangi bir reformist." 
***

Ben bu arada durup bekledim. Toz duman yatı tıktan 
sonra konuya de inirim diye dü ündüm.

Fakat hevesim de kaçti açıkçası.
Çünkü bütün tartı malar bomba atar gibi ortaya atılmaya 
ba landı.

lk patlama herkesi sarsıyor. 
Ancak da ılan arapnel parçacıklanyla ilgilenen pek 
olmuyor. 

Tartı manın ba lamasına duyulan ilgi, sıra tartı manın
derinle tirilmesine gelince sanki buharla ıveriyor. 

Neyse... 
imdi ben de Müslüman Kalvinistler tartı ması üzerine 

bir iki not dü mek istiyorum. 
***

Madalyonun bir yüzü u... 
Batılı anlamda geli me ve kalkınmanın Anadolu'da 
kar ılı ını bulmamasını "tevekkül kültürü" ve irtica 
kli esine ba layarak idare eden egemen bakı imdi 
uluslararası alanda at ko turmaya kalkı an dindar 
giri imcileri görünce bir açıklama arıyor. 

O tela la yıllar önce Prof. Sabri Ülgener'in temellerini 
attı ı Weber'ci modele sarılıyor. Sonuç: Kayseri'de 
Müslüman Kalvinistler varmı !

Madalyonun öteki yüzüne gelince... 

"Anadolu Kaplanlarının ekonomik bir canlanmaya imza 
atı larına ve ya am tarzlarındaki de i ime bakarak esasen 
dinde bir "zihniyet de i imi" nin var olup olmadı ı, yani 
" slam'da reform" meselesi gündeme getirilmek isteniyor. 
***

Ne yazık ki, bu tartı ma ne din sosyolojisi bakımından 
islam ne de Hıristiyanlıkta Protestan reformunun yeri ve 
Kalvinizmin özellikleri bilinerek ba latıldı.

Oysa "dü ünce fırtınala"ma ve "maksat heyecan olsun" 
mantı ıyla ancak bir yere kadar gidilebiliyor. 

imdi ba a dönelim: Protestanlıkta (Kalvinizmde) Max 
Weber'in dikkatini çeken ey nedir? 

Katolikli e ba kaldıran Protesianlarla birlikte "çalı mak", 
ölümden sonrasına hazırlanırken bu dünyaya ait bir külfet 
olmaktan çıkıp neredeyse bir ibadete dönü mü ; bir ilahi 
buyruk gibi algılanmı tır.

Bu da zamanla ki isel sermaye birikimini ve dola ımını
(kapitalizm) hızlandırmı tır.

Peki slam böyle midir? Hayır.
badet ahlakıyla iktisat arasında Weber'in Hıristiyanlıkta 

gördü ü türden kökten uyumsuzluk slam'da yoktur. 

Tam tersine, do rudan Kuran'da sosyal yükümlülükleri 
olan giri imci irade desteklenir. (Ama takdir ilahi iradeye 
aittir.) 

Ertu rul Özkök'ün gürültü koparan 'Türkiye'nin Calvin'i 
kim?" ba lıklı yazısının (Hürriyet, 30/01/06) sonunda 
"kitaplarını yeniden ve daha dikkatle okuma zamanı
geldi" dedi i Prof. Ülgener bile Weber'ci yakla ımına
ra men sözünü etti im gerçe i vurgular. 

" badetin yolları ondur; dokuzu helal rızk talebidir" 
hadisinin altını özellikle çizer Prof. Ülgener (Bkz. slam, 
Tasavvuf ve Çözülme Devri ktisat Ahlakı, sayfa 67) 

O yüzdendir ki, Batı'nın basit ticaret iktisadına dayalı bir 
birikim bile olu turamadı ı, Protestan reformizminin 
daha ufukta bile gözükmedi i ça larda slam dünyası çok 
zengin ve medeni bir ticaret toplumu görüntüsü 
çizebiliyordu. 

Peki neden daha sonra bu geli me modeli Bati kar ısında
çöktü? 
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Hah i te! Kayseri'deki Müslüman Kalvinistler yerine 
bunu tartı maya var mıyız? 

Varsak, Ke ifler Ça ı'nı insanlı ın yüce bir atilimi olarak 
ö reten kitaplardan kopmak, Batı hümanizminin tarihsel 
yüzünün arkasındaki kanlı ve saldırgan tabloyu görmek 
gerekecek. 

Buna cesaretiniz var mı?

Not Yeri sınırlı bu yazıda günümüz kapitalizminin 
marifet olup olmadı ı meselesini dı anda tuttum. Ama 
okurlarımın "helal nzk" kavramı üzerinde titizlik 
gösterece ini biliyorum. 


