
ESI in the press  Vatan, 22.02..2006

Kayseri'ye Calvin gerekmez ticaret genimizde var' 
    
Vatan
February 22, 2006 

Kayserililer'i birden bire ülke gündemine ta ıyan ünlü pastırmaları de il, ço unun adını bile 
duymadı ı Calvin oldu! " slami Calvinistler" tartı masıyla Kayseri, Müslümanlık ile 
kapitalizmin bulu masının sembolü haline geldi. Oysa gerek Anadolu Kaplanları arasına giren 
büyük irketler, gerekse küçük i letmeciler tek bir konuda hemfikir: Calvin Malvin bilmeyiz, 
biz do u tan giri imciyiz! 

Ba bakan'ın danı manı Cüneyd Zapsu'nun e inin ba ı
açık namaz foto raflarıyla birlikte, Avrupa stikrar 
nsiyatifi'nin (ESI) 19 Eylül 2005'te hazırladı ı " slami 

Calvinistler" raporu da tekrar tartı ma konusu oldu. 
Raporda, Türkiye'nin vitrin kentleri olan stanbul,
Ankara, zmir de il; Kayseri ara tırma alanı tercih 
edilmi , muhafazakar ve geleneksel Türk hayatı ile 
kapitalizmi bir araya getiren bu ehirden " slami 
Calvinistler" olarak bahsedilmi ti. Ancak tepkiler birden 
" slami Hıristiyanla tırma" eksenine dönünce, raporu 
hazırlayanlar Calvinist kavramını, sosyolojik anlamda 
kullandıklarını açıkladılar. Dı i leri Bakanı Abdullah Gül 
de, "Bunun adı Hıristiyanlık'ta Calvinizm. Ba ka dinlerde 
ba ka isimler alır. Kayseri'deki 
sosyolojik olayı buna benzetiyorlar. Bu çok do ru" dedi. 
Peki nasıl oldu da Kayserililer, muhafazarlıkla 
kapitalizmin bir arada ya ayabilece ini ortaya koydu ve 
büyük bir ba arıya imza attı? in sırrını Kayserililere 
sorduk... 

'Kayserili ataktır gözü karadır, azla yetinmesini bilir' 

Orta Anadolu Holding'in fabrikalarında üretilen denim 
kuma larını dünyada 35 milyon ki i giyiyor. 1953 yılında
bir grup i adamının ortaklı ı ile yola çıkan irket artık
dünyaca ünlü bir dev. Ba ta Levis olmak üzere Lee, 
Diesel, Mavi, Wrangler, Replay, Guess, Calvin Klein, 
Rifle gibi ünlü bluejean üreticilerine denim satıyor. 

irketin onursal ba kanı Fatih Karamancı ile Kayseri 
mucizesini konu tuk:

Kayserililer Calvinist mi? 

Calvinizm'in ne demek oldu unu bilsem evet veya hayır
diyece im. Calvin, protestan bir reformist. Onun 
Kayseri'nin ekonomik ba arısıyla ili kisini çözmü
de ilim. Adam son derece sofudur ama i  hayatındaki 
gerekli tüm kuralları uygulayabilir. Bugün en büyük 
parayı i leten Suudiler. Bu i in niçin bu kadar 
kurcalandı ını anlamı  de ilim. 

Rapora tepkiniz ne oldu?  

Bu rapor gazetede ilk çıktı ında Avrupa'daydım, kendi 
firmamızın ismi dikkatimi çekti. Calvinist falan derken 
arkada larım benimle gırgır geçmeye ba ladı. "Sen 
Protestan mı oldun, papaz mısın" diye. Calvinizm'in ne 
oldu unu ö renmek için geçtik bilgisayarın ba ına,

kızıma çıkar bakayım neymi  bu Calvinizim dedim. 
Çünkü benim bildi im tek Calvin, Calvin Klein! 

Gayrimüslimlerin etkisi büyük 
Peki Kayseri'nin ba arısının ardında ne var? 

Kayseri'nin tarihçesine baktı ınız zaman 
gayrimüslimlerin yo un oldu unu görürsünüz. 
Gayrimüslimlerin o tarihteki ba arıları Türkler'in 
önündeydi. Fakat 1'inci Dünya Sava ı sonrası de i en 
demografik yapıda Türkler, onlardan ö rendikleri bilgi ve 
becerileri çok daha iyi adapte ederek di er vilayetlerin 
önüne geçti. Onun dı ında hepimizin 5 parma ı var, 
üstünlük sa layacak bir yanımız yok. Tabii genetik olarak 
Kayserililer'in alçakgönüllü, tevazu sahibi. Ayrıca
Kayserili ataktır, gözü karadır, hissiyle hareket etmeyi 
sever, risk alır ama bana göre hesap edilmi  risk alır.
Kanaatkardır, hedefini çok yüksek koymaz, ba arının
uzun dönemlerde de gelmesini bekleyebilir. 

MÜS AD Kayseri ube Ba kanı Celal Hasnalçacı:
Muhafazakarım fakat, dekolte kıyafet de dikerim 

Rapor bizim hakkımızda olumlu ama slami Calvinistler 
denmesi yanlı . Bundan 20 yıl önce Kayseri'de kadınlara
pantolon giydirmek çok zordu. Fakat bugün pantolon 
giyenlerin yüzde 90'ı kadın. Bunu yasaklayacak haliniz 
yok. Benim 5 yıl önce yırtılmı  pantolon yaptıraca ım
aklıma bile gelmezdi. Adamların ellerine ta  verip 
kuma ları yırtmaya çalı ıyoruz. Niye? Parayı oradan 
kazanıyoruz, dikimden de il yırtarak kazanıyoruz. Buna 
da kalkıp Calvinizm mi diyeceksiniz yani. Ticaret neyi 
gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Ben namazımı kılar, 
orucumu tutar, hacca giderim ama ticaret suyun akı ına
benzer, önünü tutarsan o su senden gider. Kızıma göbe i
açık giydirmem fakat tasarımcı bana dekolte giysi sipari
veriyor, 'yap' diyor yapıyorum. Yapmam dedi im zaman 
fabrikayı kapatmam lazım. 

Kayseri Sanayi Odası Ba kanı Boydak: imizi e imiz 
kadar severiz 

Türkiye, Boydak Ailesi'nden çok stikbal ve Bellona 
markalarım biliyor. Ancak Kayseri'de onları tanımayan 
yok. Çünkü 10 bin Kayserili geçimini Boydak Holding'in 
fabrikalarında çalı arak sa lıyor. 1,5 milyar dolar cirosu 
olan Boydaklar, bir yandan yatırımlarına günden güne 
yenisi ekliyor, bir yandan da yaptırdıkları sa lık ocakları
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ve okul binalarıyla hayırseverlik yarı ında önde gidenler 
arasında yer alıyor. Boydak Holding Yönetim Kurulu 
üyesi Mustafa Boydak, aynı zamanda Kayseri Sanayi 
Odası'nın ba kanı. Ona göre Kayseri mucizesinin ardında 
yatan, aile de erlerine verilen önem: "Kayseri'de farklı
bir slami anlayı  mı var diyerek abartmamak gerekiyor. 
Kayserili muhafazakardır, aile de erlerine dü kündür ve 
aileiçi hiyerar i, ortaklık ili kileri iyi i ler. Elbette ki 
dürüst ve çalı kandır aynı zamanda. ini en az e i kadar 
sever." 

Kayserili kadın marka giyer kaliteyi bilir! 

kbal Çavdaro lu, Kayseri'nin ilk kadın yeminli mü aviri.
Ayrıca AKP Melikgazi lçe Te kilatı Kadın Kolları
Ba kanı. "Örf ve adetlerimize ba lı kalmak artıyla 
yeniliklere açı ız" diyen Cavdaro lu kadın gözüyle 
Kayserilileri anlattı: "Ba ımı evlenince kapattım. Ama 
e im hiç sıkmaz, hatta evden çıkarken 'Yakı mamı ,
çıkar' bile diyor. Çünkü bizim dinimiz kolaylıklar dinidir. 
Üstelik insanlarımız çok sosyaldir. Kayseri oturmaları
me hurdur. Haftada bir yemekli çaylı oturmalarımız olur. 
Beyler tavla, domino oynar, hanımlar kendi aralarında
sohbet eder. Kayserililer marka ürünler giyer. yiyi, 
kaliteyi bilir." 

Zengin çıkaran köy Hacılar 

Kayseri'ye ' slami Calvinistler' denilen raporda, 'Hacılar' 
adlı bir köyden de 'Müslüman Sanayi Havzası' olarak 
bahsediliyor. ehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 
20.000 nüfuslu Hacılar'da, hem birbiriyle rekabet eden 
hem de birlikte çalı an i  adamlarını birbirine ba layan 
eyin, aynı dini payla maları ve yerel toplumlarıyla gurur 

duymaları oldu u söyleniyor. "Zengin çıkaran köy" 
olarak ünlendi ini duyunca, geli mi  bir ilçe diye 

dü ündük. Ancak Hacılar, tipik bir Anadolu kasabası.
Köylülerin ço u organize sanayi bölgesindeki 
fabrikalarda çalı ıyor. Herkesin i i gücü yerinde, arabası
olmayan yok gibi. Kadınlar bütçelerine katkı
sa layabilmek için evlerinde seccade büyüklü ünde ipek 
halı dokuyor. Halılar yurt dı ına ihraç ediliyor. 
Çocukların hayalleri ise burada çok ba ka: Onlar futbolcu 
ya da popçu de il, koltukçu olmak istiyor! Köylüler söz 
birli i etmi çesine "Hacılar köylüsü çalı kan ve 
azimlidir" diyor. 

100 ülkeye ihracat yapıyor 

Türkiye sanayisinin bel kemi ini olu turan en önemli 
illerden biri Kayseri. Tek me hur ürünü pastırma de il. 
Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen 100'ün üzerinde 
mal, 100 farklı ülkeye ihraç ediliyor. OSB'nin 2005 
yılındaki toplam ihracatının ise 1,5 milyar dolar 
düzeyinde oldu u tahmin ediliyor. Çalı kan 
Kayserililer'in bir di er özelli i ise hayırseverlikleri. Son 
10 yılda hayırseverlerin ba ı larının miktarı 300 milyon 
doları bulmu . Kentteki okulların yüzde 90'nını
i adamları yaptırmı . Kayseri merkezde toplam 16 a evi 
var. Her gün yakla ık 10 bin ki i, 3 ö ün yeme ini 
a evlerinden alıyor.

* Nüfus: 1.060.694 (2000 nüfus sayımına göre) 

* Ki i ba ına dü en milli gelir: 3.500 dolar (2004 yılı
verileri)

* Toplam yıllık gayri safi milli hasıla: 3,8 milyar dolar  

* Okur yazar oranı: Yüzde 93.72  

* sizlik oranı: Yüzde 8.5. 


