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Müslüman Protestan merkezi Kayseri mi
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European Stability Initiative (ESI-Avrupa østikrar ønisiyatifi) için hazırlanan raporda,
kadınların baúı açık namaz kıldı÷ı görüntülerle baúlayan ’Müslüman Protestanlar’ tartıúmasına
yer veriliyor. Raporda, özellikle Kayseri’de yaúanan ekonomik kalkınmanın, kapitalizmle
øslam’ın ba÷daúabilece÷inin bir göstergesi oldu÷u iddia edilirken, "øslami Kalvinistler"
benzetmesi yapıldı.
BAùI açık namaz foto÷rafı ile baúlayan tartıúmada
gündeme gelen ’Müslüman Protestanlar’, Merkezi
Berlin’de bulunan European Stability Initiative (ESIAvrupa østikrar ønisiyatifi) adlı kár amacı gütmeyen
kuruluú için hazırlanan raporda da gündeme geldi.
Raporda, Orta Anadolu’da ve özellikle Kayseri’de
yaúanan ekonomik kalkınmanın, serbest piyasa
kapitalizmiyle øslam’ın ba÷daúabilece÷inin bir göstergesi
oldu÷u iddia edilirken, "øslami Kalvinistler" benzetmesi
yapılıyor. Genelde "hesap kitap adamı" oldukları için,
Kayseri’den büyük sanayici çıkar ama büyük siyasetçi
yetiúmez" denilen raporda, Türkiye’de AB projesinin
savunucularından, Kayserili Abdullah Gül’ün (Baúbakan
Erdo÷an’la birlikte) AKP’de savundu÷u ’muhafazakar
demokratlık’ çizgisinin, yaúanan de÷iúimin 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" görüúü sık sık
dile getiriliyor. Yabancılar gibi bir çok Türk yetkilinin de
dünyaya yaydı÷ı "Anadolu resmi" Avrupalı de÷ildir:
"Tarım, hayvancılık ve el dokumasına odaklanmıú köy
hayatının de÷iúmeyen temposunda derinlere kök salmıú
erkek egemen bir øslam kültürü... Bu tespitlere ra÷men,
yakın geçmiúte Orta Anadolu, Do÷u Asya kaplanlarının
ekonomilerini anımsatan biçimde bir ekonomik mucizeye
úahit oldu."
ÖZEL MUHAFAZAKARLIK: Sanayi toplumuna
geçiúin geleneksel köy hayatını yok etti÷ini, kentleúme ve
e÷itimin çalıúma ve giriúimen bakıú açısını de÷iútirdi÷ini
ve Orta Anadolu hala muhafazar ve dindar olsa da bunun
"özel" bir muhafazakarlık ve dindarlık oldu÷unu söyleyen
raporda "öten yandan bahsedilen ekonomik geliúme,
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 (Dıúiúleri Bakanı ve
Baúbakan Yardımcısı Abdullah Gül gibi) yetiúti÷i yer.
AKP hükümeti, pek çok açıdan Anadolu Kaplanları’nı
yaratan de÷erlerin ve görüúlerin siyasi bir yansıması. Bu
partinin toplumsal ve ekonomik köklerini anlaúılması,
ça÷daú Türkiye’nin yaúadı÷ı ve hem yurtiçinde hem de
yurtdıúında gözlemcileri úaúırtan paradokslardan birinin
aydınlatılmasına yardımcı olabilir, özünde øslami ve
muhafazakar olan bir hükümet, iú hayatının geliúmesini
destekleyen ve Avrupa yanlısı zorlu bir gündeme nasıl
sahip çıkabiliyor?"

Önce ’kanape’ sonra ’blucin’ devrimi
RAPORDA, Kayseri’de sanayileúme hamlesinin ’kanape
devrimi’ ile baúladı÷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
kardeúinin kurdu÷u ilk marangoz atölyesinin Türkiye’nin
en büyük mobilya markalarından østikbal ve Bellona’yı
içeren bir holdinge dönüútü÷ü, bunun temelinde de iki
kardeúin sanayileúmenin, ihracatın önemini zamanında
anlamalarının yattı÷ı söyleniyor. Kayseri’nin ikinci
’devrimi’ blucin kumaúıyla yaúanır. Kayseri’nin önde
gelen úirketlerinden Orta Anadolu’nun eski genel müdür
Mehmet Ali Babao÷lu bu sanayinin güçlü÷ünü úu
sözlerle ifade ediyor: "Kaliteli jean kumaúı üretimindeki
zorluk, Los Angeles, Londra ve Tokyo’daki gençlerin
aklını okumakta yatar". Ve rapor ekliyor: "øúte
küreselleúmenin canlı bir göstergesi: sürekli de÷iúen
gençli÷in moda dünyasına yetiúmek için Anadolu’da
koúturan mühendisler." Rapor, Orta Anadolu adlı tekstil
kuruluúunun iflas noktasın geliúini ve özel sektör
tarafından satın alınıúını anlatırken, Türkiye’deki devletçi
ve ithal ikameci politikaların sonucu gelinen ’tıkanma
noktasını’ da özetliyor. "1980’lerin baúında Baúbakan
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 arayıúına
baúladı ve ilk temaslarını da Orta Anadolu ile
gerçekleútirdi. Bu aúamada úirketin Levi’s standartlarında
jean kumaúı üretecek ne gerekli ekipmanı vardı, ne de
uzmanlı÷ı."
Kadının ekonomik hayattaki yeri geri
ESI raporunda Orta Anadolu’daki bu geliúmelere 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 çalıútı÷ı söyleniyor. "Pek çok Orta Anadolu
insanının (erkek ve kadın) gözünde, çalıúan kadın erke÷in
ailesini geçindiremedi÷i anlamını taúıyor." Ve ekleniyor:
"Bugün Orta Anadolu’daki kalkınma potansiyeliyle ilgili
en önemli soru, hayatın di÷er alanlarında sergilenen
akılcılı÷ın kadın çalıúan konusunda da söz konusu olup
olmayaca÷ı. Kayseri iú dünyasının yeni seçkimlerinin
kızlarına bakıldı÷ında, davranıú de÷iúiminin daha
úimdiden baúladı÷ı görülüyor. Hemen hemen istisnasız
olarak, Kayserili baúarılı iúadamları kızlarını yüksek
e÷itim için üniversitelere, hatta bazen østanbul’a ya da

ESI in the press

yurtdıúına gönderiyor. Yani bu alanda da "zihniyet
devrimi" yol almıú, geliúme kaçınılmazdır: ùu anki
büyüme hızının sürmesi halinde, Orta Anadolu’nun di÷er
Avrupa toplumlarının yolundan gitmesi kaçınılmaz."
øslami Kalvinistler fani dünya sofusu mu
RAPOR, "oldukça dindar bir topluma sahip olmakla
beraber de÷iúim ve modernleúmenin uyumlu biçimde bir
araya geldi÷i yer" diye tanıtıyor Kayseri’yi. "øslami
yardımseverlik, yerel geleneklerin bir parçası ve çok
güçlü, úehirdeki e÷itimle ilgili ve kültürel yapıların ço÷u
özel ba÷ıúlarla yaptırılmıú." Yarım yüzyıl önce, dünyanın
önde gelen kalkınma ekonomistlerinden birisi olan Arthur
Lewis, kitabında ekonomik büyümeyle ilgili olarak
úunları söylüyor: "Bazı dini davranıú biçimleri, ekonomik
büyümeyle di÷erlerinden daha fazla uyum gösteriyor.
Dinde; maddi de÷erler, çalıúma, tutumluluk ve verimli
yatırım, ticari iliúkilerde dürüstlük, deneysellik ve risk
almak ya da fırsat eúitli÷i vurgulanıyorsa, büyümeyi
destekleyen bir ortam sa÷lanır, ancak úimdiye kadar bu
e÷ilimler desteklenmedi÷inden, büyüme engelleniyor."
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Protestanlı÷ı benzetenler var: Önceki Büyükúehir
Belediye Baúkanı ùükrü Karatepe, Kayserilileri çok
çalıúan Protestanlarla karúılaútırıyor 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
yükseliúinde ilk kıvılcımı oluúturdu÷u öne sürüyordu).
Tekstil úirketi sahibi ve MÜSøAD Kayseri ùube Baúkanı
Celal Hasnalçacı úu açıklamayı yapıyor: "Anadolu
kapitalistlerinin yükseliúi, sahip oldukları Protestan iú
eti÷i sayesinde oldu. Müsriflik yok, spekülasyon yok,
karlar yeniden yatırıma aktarılıyor."
HOMO ISLAMICUS: Rapor, MÜSøAD’ın yayın
organında øslam ile serbest pazar ekonomisinin barıúık
oldu÷unun vurgulandı÷ını úöyle belirtiyor: "Homo
Islamicus adlı kitapçık, bir tüccar olarak Hazreti
Muhammed’in hayatını anlatmakta, serbest piyasa
ekonomisinde devletin müdahalesinin sınırlanmasını dine
ba÷layarak açıklamakta."
KALVøNøZM NEDøR?

KALVøNøST VE PROTESTAN:
Rapor, Niyazi Berkes’in de katıldı÷ı øslam’ın "hiçbir
zaman modernlikle uyum sa÷layamadı÷ı" inancının AB
baúkentlerinde de yaygın oldu÷unu vurguluyor. Oysa
Kayserili iúadamları øslam’ın ve Hz. Muhammed’in
görüúlerinin "ekonomik kalkınma" ile çatıúmadı÷ı aksine
uyuútu÷u
görüúünde.
Hatta
Kayserili
dindar
iúadamlarından "kendi durumlarını" Kalvinizme ve

Jean Calvin 16.yy’da yaúamıú ve Reform Hareketi’nin
Fransa ve øsviçre’de yayılmasına çalıúmıú bir din
adamıdır. Di÷er protestan inançlarından farkı olarak,
Kalvinizm ’Hıristiyanlı÷ın özüne dönmeyi’ savunur.
Kalvinistler kadere ve hidayete çok önem verirler. Kalvinist inancının yaygın oldu÷u toplumların ticarete ve
ekonomiye yatkın oldu÷u iddia edilir.

