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Avrupa stikrar Giri imi (ESI) adlı kurulu  2004 
yazından bu yana Türkiye ile ilgili üç konu üzerinde 
çalı malar yaptı:

1. Ülkenin farklı yerlerinde ekonomik ve sosyal 
kalkınma, 2. Avrupa Birli i'ne tam üyelik sürecindeki 
reformlar, 3. Avrupa Birli i'nin geni lemesi ve üye 
ülkelerde Türkiye konusundaki tartı malar. Bu çalı malar 
sonunda bir rapor yayınlandı. Raporun adı slami 
Kalvinistler: Orta Anadolu'da De i im ve 
Muhafazakarlık. imdi Türkiye'de bu rapor tartı ılıyor.  

Raporun ana teması u: Orta Anadolu'da ekonomik 
bakımdan en geli mi  merkezlerin ba ında Kayseri 
geliyor. Kayseri örne inde ortaya çıkan ekonomik 
geli mi lik aynı zamanda dini de erlere ba lı
muhafazakar bir beldedeki geli mi li i ifade ediyor. Bu 
örnek ekonomik kalkınmanın ve modern dünyanın
de erlerinin slam ile bütünle ebilece ini ortaya koyuyor. 
Bu durumu en iyi özetleyen " slami Kalvinizm"dir. 
Raporun son cümlesi anlamlı:

"Ekonomik ba arı ve toplumsal geli menin, slam ve 
modernli in sorunsuz biçimde birlikte ya adı ı bir ortam 
olu turdu u ortada. Bugün Avrupa Birli i'ne girmek için 
çabalayan i te bu tür de erlerle ekillenen bir Anadolu."  

Orta Anadolu'da ba arılı ekonomik faaliyetlere imza atan 
dinar müte ebbislerin "kalvinistler" olarak 
nitelendirilmeleri, aslında modern döneme damgasını
vurmu  bir tartı mayı yeniden gündeme getirmektedir. 
Genelde din ve ekonomik kalkınma arasındaki ili ki,
özelde ise slam dini ile modernle me ili kisi üzerindeki 
tartı ma. Dinlerin ekonomik kalkınma ve geli medeki
rolü modern dönem sosyal bilimlerin en önemli 
problemati ini olu turmu tur. 19. yüzyılda ekonomi ve 
sosyoloji sahasında teori geli tiren bilginlerin hemen 
hepsi bu konuda çe itli tezler ileri sürmü , tartı maya 
katılmı lardır. A. Comte'tan Marks'a, Durkheim'den 
Weber'e kadar hemen her bilgin teoriler geli tirmi lerdir.  

Bunların içerisinde sanıyorum en müessir olanı Marks ile 
Weber olmu tur. Marks din konusunda takındı ı menfi 
tavır ve ekonomik geli meyi üretim ili kilerine 
dayandırmasıyla ünlenmi tir. Ona göre "din, yoksul 
halkın afyonu" idi. 20. yüzyılın ba larında Weber 
tamamen farklı bir bakı  getirmi tir. Me hur Alman 
sosyologu Avrupa'nın farklı ülkelerinde ekonomik 
kalkınmanın farklı olu unu din de i keni ile açıklamaya 
çalı mı tır. Onun tespitlerine göre Protestanların hakim 
durumda oldukları ülkeler Katolik ülkelere göre daha 
geli mi  durumdaydı. Bunun temel nedeni Protestanlı ın
(Kalvinizmin) müntesiplere kazandırdı ı zihniyette 
yatıyordu. Katolisizm öte dünyaya ve münzevi hayata 
önem verirken Kalvinizm bu dünyaya ve çalı ıp üretmeye 
önem vermekteydi. Bu iki farklı zihniyet ekonomik 
davranı ları farklı kılıyor ve kalkınmayı etkiliyordu…  

Peki slam dininin ekonomik kalkınma, modernlik ve 
geli me üzerindeki etkisi nedir? Bu soru kadim ve 
altından kalkılması kolay olmayan bir sorudur. Üzerinde 
her türlü spekülasyon yapılabilir. Zaten yapılıyordur da. 
Dahası konu sadece bir bilimsel tartı ma ve ekonomik 
geli meyi açıklama çabası de il aynı zamanda global 
siyasetin de önemli sorun alanlarından biridir. slam 
dininin Müslümanlara kazandırdı ı zihniyet dünyası
ekonomik kalkınma ve modernle me konusunda nasıl bir 
rol oynamaktadır? Raporun cevap aradı ı temel soru bu. 
Bu soruya Kayseri örne inden hareketle cevap vermeye 
çalı ıyor. Rapor buradaki müte ebbislerle konu uyor, 
belli de erleri tartı ıyor ve bu dindar insanların
gerçekle tirdikleri ekonomik ba arıda dinin kendilerine 
kazandırdı ı de erlerin ve zihniyetin etkisini belirlemeye 
çalı ıyor. Son söz olarak da Avrupalılara Avrupa 
Birli i'ne girmek için çabalayan Türkiye'nin Batı'nın
bildi i "de erlerle ekillenen bir Anadolu" oldu unun
haberini veriyor. Rapor Avrupalılara "çekinecek, 
kaygılanacak bir ey yok, bu sizin sandı ınız Batı ile 
çatı an bir Anadolu de il" demek istiyor. Herhalde 
cevabı aranan soru u: Hem dindar, hem 
zengin/müte ebbis, hem Avrupalı olunur mu? 


