
ESI in the press  Zaman, 16.02.2006

Küreselle me, slam ve Türkiye (I) 
    
Emin Fuat Keyman Zaman
February 16, 2006 

“European Stability Initiative” adlı dü ünce kurulu u
tarafından hazırlanan, Kayseri örne inde Müslüman 
kimlikli i adamları üzerine yapılan, ve bu yolla 
Türkiye’de slam-serbest pazar kapitalizmi-
modernle me-küreselle me ili kisi üzerine bir yorumda 
bulunmaya çalı an “ slami Calvinistler:  

Orta Anadolu’da De i im ve Muhafazakarlık” adlı rapor 
önemli ve gerekli bir tartı mayı ba lattı. Raporun kendisi 
çok kapsamlı ve derin bir bilgilendirmeyi sunmasa da, 
slam-modernlik-kapitalizm ili kisi üzerine bir tartı ma

ba lattı ı için faydalı oldu. Yapılan tartı ma ve raporun 
kuramsal ve yöntemsel ana hatları üzerine, ükrü 
Hanio lu’nun Zaman gazetesinde, 2.2.2006 günü çıkan 
çok önemli ve ö retici “Max Weber- slami Calvinistler” 
adlı yazıyı, bu konuya ilgi duyan herkese öneririm. slam-
modernlik-kapitalizm ili kisine, Hanio lu’nun
yazısındaki kuramsal ve yöntemsel çerçeveyi temel 
alarak, bu yazıda farklı bir yerden yakla mak istiyorum.
Muhafazakar slami bir çevrede serbest pazar temelli 
iktisadi giri imcili in geli mesi sorusuna yakla ırken, iki 
yol izleyebiliriz. Bir yol “din sosyolojisi” temelinde olup, 
slam ile modernlik ve kapitalizm arasındaki ili kinin 

dinin düzenleyici, tanımlayıcı ve kurucu ilkelerine 
gönderimle tartı ılmasını içerir ve giri imcili in nereye 
kadar bu ilkelere uygun olup olmadı ı üzerinde durur. 
slami Calvinistler üzerine yapılan tartı malarda, özellikle 

Müslüman kesim içinde, bu yol tercih edildi ve bence bu 
temelde de önemli bir yöntemsel hata yapıldı. Di er yol 
ise “dinsel hareketin sosyolojisi”dir ve yapılmak istenen, 
bir toplumsal hareket, bir ekonomik/kültürel kimlik 
olarak slam’ın modernlikle, ekonomik ya amla ve 
küreselle me ile ili kisinin sosyolojik ve siyasal-ekonomi 
temelli çözümlemesidir. Bence, anlamlı tercih ikinci 
yoldur ve slami kimli in son 20 yıldır Türkiye’de çok-
boyutlu, modernli e içsel ve küreselle meyi içeren 
geli imi ve yükselmesini anlamak temelinde yapılan bir 
çözümleme, slam-kapitalizm-modernle me-küreselle me 
ili kisini anlamlı ve tutarlı bir temelde yorumlamı  olur.

MÜS AD ve S AD’lar...  

Bu ba lamda, Kayseri örne ini de içeren, en önemli 
geli me 1990’lı yıllar içinde ekonomik ya amda ortaya 
çıkan ve slami ve muhafazakar de erleri ta ıyan sanayii 
ve i adamları dernekleridir. Kendilerini hem “ekonomik 
baskı grubu” hem de Türkiye’nin genel sorunlarına ve 
demokratikle mesine katkıda bulunan bir “sivil toplum 
örgütü” olarak tanımlayan, ekonomik küreselle me 
olgusuna olumlu bakan ve ekonomik ve kurumsal 
kimliklere sahip bu yapılar, bir taraftan bugün MÜS AD 
diye bilinen güçlü ve Türkiye’ye yaygın bir olu uma,
di er taraftan da ehir ve bölge temelinde örgütlenmi ,
yereli temsil eden S AD’lar dedi imiz olu uma anlam 
vermektedir. Bu kurumsal kimliklere bakmak, bize hem 
slam ile modernlik, kapitalizm ve küreselle me arasında

günlük ya am temelinde bir çeli ki olmadı ını, hem de ve 

daha da önemlisi, Japonya, Çin, Malezya, Endonezya gibi 
örneklerde de gördü ümüz gibi, slami geleneksel ve 
muhafazakar de erlerle serbest pazar arasında uyum 
oldu unu bize göstermektedir. Önemli olan slami 
kimli in Calvinist olup olmadı ı de il, tarihsel geli me
içinde kendisinin modernlik, kapitalizm ve küreselle me
ile ili kisinin hangi temelde kuruldu unu ve 
toplumsalla tı ını anlamaktır.  

MÜS AD ve slam-küreselle me ili kisi  

1990 yılında on iki i adamı tarafından, merkezi stanbul
olmak üzere kurulan MÜS AD, hızla üye sayısını
artırmı , önemli bir ekonomik aktör konumuna yükselmi
ve bugün TÜS AD’a alternatif bir kurulu tur. 2000 
yılında üye sayısı 3000’i geçen ve Türkiye genelinde 30 
ubesi bulunan MÜS AD, TÜS AD’dan farklı bir olu um

içinde, a ırlıklı olarak küçük ve orta-ölçekli i letmeleri, 
ama aynı zamanda büyük i letme temsilcilerini de temsil 
etmektedir. MÜS AD, ideolojik olarak Sünni slam’ı
kendisine referans almakta, “ekonomik ve kültürel slami 
kimli i” kurumsal temelde harekete geçirmekte ve slam 
ile serbest pazarın eklemlenmesinin olasılı ını ba arıyla 
ya ama geçirmektedir. Bu anlamda, kurulu undan beri, 
(a) slami kimli in yeniden-canlanması ile ekonomik 
ya am arasındaki ba lantının kurulmasında, (b) slami 
kimli in ekonomik çıkarlarının desteklenmesi ve 
korunmasında, ve (c) slami temelde bir toplum 
vizyonunun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamı tır.
Aynı zamanda, slami kimli e sahip i adamları ve 
sanayiciler arasında “güven ili kilerine dayalı güçlü bir 
ileti im ve ba lantı a ı kurarak”, MÜS AD hem slam’ın
fakirle tirici de il zenginle tirici bir din oldu u
dü üncesinin kabul görmesi ve yaygınla ması, hem de 
slam’ın rahatlıkla serbest pazar kuralları ve teknolojik 

geli meye dayalı Batı ekonomik rasyonalitesiyle 
eklemlenebilece i dü üncesinin güçlenmesi için güçlü bir 
kurumsal temeli hazırlamı  ve yaratmı tır. MÜS AD’ın
kurdu u ba lantı ve ileti im a ı, a ırlıklı olarak “reel 
ekonomi”yi, dolayısıyla “üretim sektörü”nü içermekte, 
fakat bununla birlikte finans sektöründe etkin olan 
ekonomik aktörleri de kapsamaktadır. Bu anlamda, 
MÜS AD “Homo Islamicus” söyleminin, di er bir 
deyi le serbest pazarın bireysellikle de il, fakat dinsel 
kimlikle, gelenekle ve organik toplulukla 
eklemlenebilece i dü üncesinin temel aktörlerinden ya da 
ta ıyıcı öznelerinden birisidir.  

MÜS AD’ın güçlü bir ekonomik aktör olarak 
kurulmasına ve geli imine önemli katkılarda bulundu u
alternatif slami modernite savı a a ıdaki saptamaları ve 
önerileri içermektedir:  

MÜS AD küreselle meyi dünyada kar ılıklı-ba ımlılık
ili kilerini yaygınla tıran ve derinle tiren, sermaye ve 
ticaret ili kilerini ulus-devlet sınırlarının dı ına ta ıyan, 
özünde ekonomik ama toplumlar üzerinde siyasi ve 
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kültürel etkileri olan bir süreç olarak görmektedir. 
Küreselle me nesnel bir gerçekliktir, yeni ekonomik 
ya amın tarihsel ve kurucu ba lamıdır ve ekonomik 
“oyunun yeni kurallarını” belirleyen bir toplumsal olguyu 
tanımlamaktadır. Bu yeni kurallar Batı modernitesine 
içsel olan, “rasyonel dü ünce, uzun-dönemli stratejiler 
yaratmak, ve teknolojik ve örgütsel kapasiteye sahip 
olmaktır.

MÜS AD, slami ilkeler temelinde hareket eden, Sünni 
slami kimli i ta ıyan, ve üyeleri arasında güven ve 

dayanı ma duyguları temelinde bir “organik topluluk” 
kurmaya çalı an bir niteliktedir. Bu niteli i içinde 
MÜS AD, organik toplulu un bireyselli e, adaletli-ahlaki 
benli in atomistik ve çıkarcı bireye, topluluk ili kilerini
düzenleyen etik kodların bireysel farklılıklara kar ı
normatif öncüllü ünü savunmaktadır. Bu anlamda, slami 
ilkelerin bireycilikten daha fazla serbest pazar ili kilerine 
uyumlu oldu unu öne süren MÜS AD, ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın, Güney Asya örne inde oldu u
gibi, geleneksel ahlak anlayı ıyla serbest pazar arasında 
kurulacak “stratejik bir ba ” ile olanak kazanaca ını
dü ünmektedir. Bu stratejik ba  küreselle menin yarattı ı
bir olasılılıktır; çünkü küreselle me sadece bireyselli i
de il aynı zamanda da toplulukçu vizyonları da olası
kılmaktadır. Ahlaki benlikle ve etik kodlarla doldurulmu
bir ekonomik büyüme modeli bugünün dünyasında 
ya ama geçebilir; Güney Asya modeli buna en açıklayıcı
örne i olu turmaktadır.  

Bu ba lamda da, modernite tek de ildir, artık sadece 
Batı’yla özde le tirilmemelidir, alternatif modernite 
modelleri olasıdır ve sürdürülebilir kalkınma modeli 
serbest pazar kurallarının ahlaki benlikle yeni bir anlam 
kazanmasıyla gerçeklik kazanır. Bu sav Türkiye 
ba lamında u anlama gelmektedir: 1980’lerden beri 
ya anan ekonomik yapı üretime dönük de ildir, rant 

ekonomisiyle haksız zenginle meyi sa lamı tır, siyasidir; 
çünkü devlet-merkezci siyaset anlayı ı popülist 
politikalarla rant ekonomisine zemin hazırlamı  ve 
siyaset alanını laiklik ve istikrar istenciyle daraltarak 
üretim yapan küçük ve orta i letmelere kaynak 
aktarmamı tır, “ahlakî”dir; çünkü var olan sistem rant 
ekonomisinden zenginle mi  küçük bir azınlı ın ve bu 
azınlı ı çerçeveleyen hukuksal ve ekonomik 
yolsuzlukları yaratırken, fakirli in, e itsizli in, 
dı lanmanın niteledi i büyük bir nüfuzu kapsayan “öteki 
Türkiye”yi de yaratmı tır. Bu anlamda, serbest pazar 
kurallarının ahlakî benlikle eklemlenmesi gerekir. 
MÜS AD bu ahlakî benli in slami ilkeler temelinde 
kurulabilece ini savunarak, aynı zamanda da 
modernitenin temel ilkelerinden “örgütsel rasyonelli i” 
sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden biri olarak 
kabul ederek, alternatif bir modernite savını slami ilkeler 
yoluyla ya ama geçirmeye çalı maktadır.

Bu anlamda da, slami modernite globalle me sürecine 
olumlu bakan, Türkiye’nin Avrupa Birli i’ne 
entegrasyonunu bu sürecin bir parçası olarak gören bir 
niteliktedir. MÜS AD tarafından 19 ubat 2001 krizi 
sonrası geli tirilen anti-IMF pozisyon, anti-globalle meci 
bir pozisyon de ildir. IMF “yapısal uyum” politikalarına
ele tiri, bu politikaların üretim sektörüne dönük 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu ihmali “rehin 
alınan üretim”i yaratmaktadır. MÜS AD’ı olu turan 
küçük ve orta-ölçekli i letmelerin krizden büyük yara 
almaları, bu i letmelerin varlık ko ullarının üretime ba lı
olması ve buna kar ın ekonomik yeniden-yapılanma 
programının makroekonomik istikrarı sa lamada finans 
sektörüne a ırlık vermesi, MÜS AD’ın IMF ele tirisini 
gerekli kılmaktadır. MÜS AD’ın “rehin alınanlar”ı temsil 
etmesi, yaptı ı IMF ele tirisinin temel nedenidir. 
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