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Müslüman Protestan merkezi Kayseri mi 
    
Hürriyet  
January 26, 2006 

European Stability Initiative (ESI-Avrupa stikrar nisiyatifi) için hazırlanan raporda, 
kadınların ba ı açık namaz kıldı ı görüntülerle ba layan ’Müslüman Protestanlar’ tartı masına 
yer veriliyor. Raporda, özellikle Kayseri’de ya anan ekonomik kalkınmanın, kapitalizmle 
slam’ın ba da abilece inin bir göstergesi oldu u iddia edilirken, " slami Kalvinistler" 

benzetmesi yapıldı.

BA I açık namaz foto rafı ile ba layan tartı mada
gündeme gelen ’Müslüman Protestanlar’, Merkezi 
Berlin’de bulunan European Stability Initiative (ESI-
Avrupa stikrar nisiyatifi) adlı kár amacı gütmeyen 
kurulu  için hazırlanan raporda da gündeme geldi. 
Raporda, Orta Anadolu’da ve özellikle Kayseri’de 
ya anan ekonomik kalkınmanın, serbest piyasa 
kapitalizmiyle slam’ın ba da abilece inin bir göstergesi 
oldu u iddia edilirken, " slami Kalvinistler" benzetmesi 
yapılıyor. Genelde "hesap kitap adamı" oldukları için, 
Kayseri’den büyük sanayici çıkar ama büyük siyasetçi 
yeti mez" denilen raporda, Türkiye’de AB projesinin 
savunucularından, Kayserili Abdullah Gül’ün (Ba bakan 
Erdo an’la birlikte) AKP’de savundu u ’muhafazakar 
demokratlık’ çizgisinin, ya anan de i imin bir sonucu ve 
örne i oldu u söyleniyor. "Türkiye’nin üyeli ini 
istemeyen Avrupalılar arasında genellikle Türkiye’nin 
yalnızca biri batılı olan iki yüzü oldu u" görü ü sık sık
dile getiriliyor. Yabancılar gibi bir çok Türk yetkilinin de 
dünyaya yaydı ı "Anadolu resmi" Avrupalı de ildir: 
"Tarım, hayvancılık ve el dokumasına odaklanmı  köy 
hayatının de i meyen temposunda derinlere kök salmı
erkek egemen bir slam kültürü... Bu tespitlere ra men,
yakın geçmi te Orta Anadolu, Do u Asya kaplanlarının
ekonomilerini anımsatan biçimde bir ekonomik mucizeye 
ahit oldu." 

ÖZEL MUHAFAZAKARLIK: Sanayi toplumuna 
geçi in geleneksel köy hayatını yok etti ini, kentle me ve 
e itimin çalı ma ve giri imen bakı  açısını de i tirdi ini 
ve Orta Anadolu hala muhafazar ve dindar olsa da bunun 
"özel" bir muhafazakarlık ve dindarlık oldu unu söyleyen 
raporda "öten yandan bahsedilen ekonomik geli me, 
beraberinde yeni bir siyasi istikrarı da getiriyor" 
deniliyor: "Orta Anadolu, Türkiye’deki AKP 
hükümetinin oy tabanı olma özelli inin yanı sıra, parti 
içindeki en etkili bazı isimlerin de (Dı i leri Bakanı ve 
Ba bakan Yardımcısı Abdullah Gül gibi) yeti ti i yer. 
AKP hükümeti, pek çok açıdan Anadolu Kaplanları’nı
yaratan de erlerin ve görü lerin siyasi bir yansıması. Bu 
partinin toplumsal ve ekonomik köklerini anla ılması,
ça da  Türkiye’nin ya adı ı ve hem yurtiçinde hem de 
yurtdı ında gözlemcileri a ırtan paradokslardan birinin 
aydınlatılmasına yardımcı olabilir, özünde slami ve 
muhafazakar olan bir hükümet, i  hayatının geli mesini 
destekleyen ve Avrupa yanlısı zorlu bir gündeme nasıl
sahip çıkabiliyor?" 

Önce ’kanape’ sonra ’blucin’ devrimi  

RAPORDA, Kayseri’de sanayile me hamlesinin ’kanape 
devrimi’ ile ba ladı ı ’blucin devrimi’ ile sürdü ü
vurgulanıyor. 78 yıl önce Kayseri’nin Hacılar Köyü’nde 
do an ve sadece bir yıl okulan giden Mustafa Boydak ile 
karde inin kurdu u ilk marangoz atölyesinin Türkiye’nin 
en büyük mobilya markalarından stikbal ve Bellona’yı
içeren bir holdinge dönü tü ü, bunun temelinde de iki 
karde in sanayile menin, ihracatın önemini zamanında
anlamalarının yattı ı söyleniyor. Kayseri’nin ikinci 
’devrimi’ blucin kuma ıyla ya anır. Kayseri’nin önde 
gelen irketlerinden Orta Anadolu’nun eski genel müdür 
Mehmet Ali Babao lu bu sanayinin güçlü ünü u
sözlerle ifade ediyor: "Kaliteli jean kuma ı üretimindeki 
zorluk, Los Angeles, Londra ve Tokyo’daki gençlerin 
aklını okumakta yatar". Ve rapor ekliyor: " te 
küreselle menin canlı bir göstergesi: sürekli de i en 
gençli in moda dünyasına yeti mek için Anadolu’da 
ko turan mühendisler." Rapor, Orta Anadolu adlı tekstil 
kurulu unun iflas noktasın geli ini ve özel sektör 
tarafından satın alını ını anlatırken, Türkiye’deki devletçi 
ve ithal ikameci politikaların sonucu gelinen ’tıkanma
noktasını’ da özetliyor. "1980’lerin ba ında Ba bakan 
Turgut Özal, yabancı yatırımcıların ülkede ortak yatırım
yapması için Türkiye’yi etkin biçimde tanıtıyordu. Bu 
kapsamda, Amerikalı giyim devi Levi Strauss, ülkeye 
gelerek Avrupa’daki fabrikaları için tedarikçi arayı ına
ba ladı ve ilk temaslarını da Orta Anadolu ile 
gerçekle tirdi. Bu a amada irketin Levi’s standartlarında 
jean kuma ı üretecek ne gerekli ekipmanı vardı, ne de 
uzmanlı ı."

Kadının ekonomik hayattaki yeri geri 

ESI raporunda Orta Anadolu’daki bu geli melere ra men 
henüz "kadının ekonomik hayattaki yeri"nin çok geri ve 
geleneksel oldu u rakamlarla gösteriliyor. "Bu gerçekten 
AB’yi iktisadi açıdan yakalamak isteyen Orta 
Anadolu’nun en zayıf noktasıdır" deniliyor. Kadınların
hálá sadece tarımda istihdam edildi i, sanayide çok az 
kadın çalı tı ı söyleniyor. "Pek çok Orta Anadolu 
insanının (erkek ve kadın) gözünde, çalı an kadın erke in 
ailesini geçindiremedi i anlamını ta ıyor." Ve ekleniyor: 
"Bugün Orta Anadolu’daki kalkınma potansiyeliyle ilgili 
en önemli soru, hayatın di er alanlarında sergilenen 
akılcılı ın kadın çalı an konusunda da söz konusu olup 
olmayaca ı. Kayseri i  dünyasının yeni seçkimlerinin 
kızlarına bakıldı ında, davranı  de i iminin daha 
imdiden ba ladı ı görülüyor. Hemen hemen istisnasız

olarak, Kayserili ba arılı i adamları kızlarını yüksek 
e itim için üniversitelere, hatta bazen stanbul’a ya da 
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yurtdı ına gönderiyor. Yani bu alanda da "zihniyet 
devrimi" yol almı , geli me kaçınılmazdır: u anki 
büyüme hızının sürmesi halinde, Orta Anadolu’nun di er 
Avrupa toplumlarının yolundan gitmesi kaçınılmaz." 

slami Kalvinistler fani dünya sofusu mu 

RAPOR, "oldukça dindar bir topluma sahip olmakla 
beraber de i im ve modernle menin uyumlu biçimde bir 
araya geldi i yer" diye tanıtıyor Kayseri’yi. " slami 
yardımseverlik, yerel geleneklerin bir parçası ve çok 
güçlü, ehirdeki e itimle ilgili ve kültürel yapıların ço u
özel ba ı larla yaptırılmı ." Yarım yüzyıl önce, dünyanın
önde gelen kalkınma ekonomistlerinden birisi olan Arthur 
Lewis, kitabında ekonomik büyümeyle ilgili olarak 
unları söylüyor: "Bazı dini davranı  biçimleri, ekonomik 

büyümeyle di erlerinden daha fazla uyum gösteriyor. 
Dinde; maddi de erler, çalı ma, tutumluluk ve verimli 
yatırım, ticari ili kilerde dürüstlük, deneysellik ve risk 
almak ya da fırsat e itli i vurgulanıyorsa, büyümeyi 
destekleyen bir ortam sa lanır, ancak imdiye kadar bu 
e ilimler desteklenmedi inden, büyüme engelleniyor." 

KALV N ST VE PROTESTAN:

Rapor, Niyazi Berkes’in de katıldı ı slam’ın "hiçbir 
zaman modernlikle uyum sa layamadı ı" inancının AB 
ba kentlerinde de yaygın oldu unu vurguluyor. Oysa 
Kayserili i adamları slam’ın ve Hz. Muhammed’in 
görü lerinin "ekonomik kalkınma" ile çatı madı ı aksine 
uyu tu u görü ünde. Hatta Kayserili dindar 
i adamlarından "kendi durumlarını" Kalvinizme ve 

Protestanlı ı benzetenler var: Önceki Büyük ehir 
Belediye Ba kanı ükrü Karatepe, Kayserilileri çok 
çalı an Protestanlarla kar ıla tırıyor ve "Kayseri’yi 
anlamak için önce Max Weber’i okumak gerek" diyor 
(Weber, 1905’te yazdı ı "Protestan Ahlakı ve 
Kapitalizmin Ruhu" adlı makalede, Kalvinizm’in "fani 
dünyadaki sofulu u"nun modern kapitalizmin 
yükseli inde ilk kıvılcımı olu turdu u öne sürüyordu). 
Tekstil irketi sahibi ve MÜS AD Kayseri ube Ba kanı
Celal Hasnalçacı u açıklamayı yapıyor: "Anadolu 
kapitalistlerinin yükseli i, sahip oldukları Protestan i
eti i sayesinde oldu. Müsriflik yok, spekülasyon yok, 
karlar yeniden yatırıma aktarılıyor."

HOMO ISLAMICUS: Rapor, MÜS AD’ın yayın
organında slam ile serbest pazar ekonomisinin barı ık
oldu unun vurgulandı ını öyle belirtiyor: "Homo 
Islamicus adlı kitapçık, bir tüccar olarak Hazreti 
Muhammed’in hayatını anlatmakta, serbest piyasa 
ekonomisinde devletin müdahalesinin sınırlanmasını dine 
ba layarak açıklamakta." 

KALV N ZM NED R?

Jean Calvin 16.yy’da ya amı  ve Reform Hareketi’nin 
Fransa ve sviçre’de yayılmasına çalı mı  bir din 
adamıdır. Di er protestan inançlarından farkı olarak, 
Kalvinizm ’Hıristiyanlı ın özüne dönmeyi’ savunur. 
Kalvinistler kadere ve hidayete çok önem verirler. Kalvi-
nist inancının yaygın oldu u toplumların ticarete ve 
ekonomiye yatkın oldu u iddia edilir. 


