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øslami Kalvinizm raporu ve rapor üzerindeki tartıúmalar
Kayseri’de bazı kesimleri endiúelendirmeye baúladı.
Aslında bu endiúenin sebebini anlayabilmiú de÷ilim.
Kayseri bazı özelliklerinden dolayı araútırılıyor. Peki,
nedir bu özellikler?
- Kayseri muhafazakar bir yapıya sahiptir. Muhafazakar
bireyler veya toplumlar içe kapanık olarak bilinir, o halde
Kayseri neden dıúa dönüktür. (Bu durum özellikle
Kayseri Sanayisinde açıkça görülür. Kayserili Sanayici
tüm dünyadaki geliúmeleri takip eder ve uygulamaya
çalıúır.)
- Anadolu bir tarım toplumu iken Kayseri baúta olmak
üzere bir sanayi toplumu haline gelmiútir. Limanlara ve
ticaretin merkezi olan illere yakın olmamasına ra÷men
Kayseri bir sanayi toplumu haline dönüúmeyi nasıl
baúarmıútır.
- Kayseri insanı para kazanmayı sever. Bu yüzden de
daha küçük yaúlarda ticareti ö÷renir. Bunun için aileler
ortam hazırlar. Kayseri para kazanmayı sever de, bu
parayı ihtiyaç sahipleri ile paylaúmayı da sever. (Bu
yüzden hayırseverler úehri unvanını almıútır. Bu yüzden
aú evleri kurulur ve bu yüzden en faal sivil toplum
kuruluúları hayır kuruluúlarıdır)
- Kayseri insanı kaygılıdır. Memleketi için kaygı duyar,
ülkesi için tasalanır ve ülkenin gelece÷i için endiúelenir.
Bu yüzden de ülke yönetiminde söz sahibi olma çabası
gösterir. (Bu sebeple sadece siyasette de÷il, etkin
kurumların yönetim kademelerinde görev alır.)
- Kayseri insanı parayı de÷il parayı bir iúe yatırmayı
sever. Bu yüzden de Kayseri’de di÷er illerde olmayan bir

giriúimcilik ruhu vardır. (Bundan dolayı Türkiye’nin en
önemli giriúimcileri Kayserilidir. Kayserili olmayanların
ise soy kütü÷ünün araútırılması gerekir)
Kayseri’nin bu ve benzeri özellikleri araútırmaya de÷er
görülmüú ve hatta bu konuda geç bile kalınmıútır. Gerçi
bu araútırmalar sonucunda oluúturulan raporlarda
yanlıúlıklarda yapılmıútır. Ancak önemli olan bu
yanlıúlıklar de÷il, Kayseri’nin ilgi oda÷ı haline
gelmesidir.
Gelelim Kalvinizm yakıútırmasına. Kayseri’yi ‹slami
Kalvinizmin merkezi olarak gören araútırmalar, yada
“Müslüman Protestanlık” gibi bir kavramı ortaya atanlar,
Kayseri’nin
sıraladı÷ım
özelliklerinin
kayna÷ına
ulaúmaya çalıúıyorlar. Kalvinizm Hıristiyanlı÷ın özüne
inmeyi savunuyor. Biz biliriz ki hiçbir hak dinin özünde
yanlıúlık yoktur. Hak dinlerin tamamında çalıúmak ve
kazancını paylaúmak esastır. ‹slami Kalvinizm’den
anlayaca÷ımız ise ‹slam’ın özüne dönmektir. Dile
getirilen kavramların bir misyonerlik, yada bizi dinden
imandan ayıracak düúünceler oldu÷unu söylemek veya bu
endiúeyi taúımak bana göre do÷ru tahlil olmaz. Bu bakıú
tarzı bence özellikle bazı kesimlerde var olan ve olumlu
olumsuz her konuda düúünmeden geliútirilen refleksten
ibarettir.
Burada önemli olan Kayseri’nin bazı özellikleri ile
dikkat çekici bir il haline gelmesidir. Bu özellikler
olumsuz de÷il, olumlu özelliklerdir. Takdir edilmekten
çekinmememiz ve takdir edilen özelliklerimize farklı
isimler yüklenmesinden endiúe duymamamız gerekir.
Kayseri øslam’ın özüne dönmek için çaba gösteren ve
“Hiç ölmeyecekmiú gibi bu dünya için, yarın ölecekmiú
gibi ahiret için çalıúan” bir úehirdir.

