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Anadolu'daki dindar ve dünyaya açık giriúimciler için son
dönemde kullanılan "øslami Kalvinizm" kavramı yurt
dıúında da yankı buldu. øngiliz yayın kurumu BBC,
Kayseri'de yayılan yeni giriúimçili÷e dikkat çekerken
"Yeni bir Türk øslam türü do÷uyor, iú hayatıyla serbest
piyasa yanlısı ve øslami Kalvinizm olarak adlandırılıyor"
dedi.
BBC Radio 3 tarafından yayınlanan bir programda
"øslami Kalvinizm" olayı de÷erlendirildi. Türkiye'de
sanayi ve dindeki yenilemenin el ele gerçekleúti÷ini
kaydeden BBC, Kayseri'yi örnek gösterdi.
Kayseri'de kenti çok canlı bir imalat merkezine
dönüútüren çok sayıda giriúimcinin bulundu÷unu
kaydeden BBC, Kayseri'nin Anadolu'da úaúırtıcı hızla
sanayileúen birkaç kentten biri oldu÷unu ifade etti.
Ankara ve østanbul'daki büyük kentsel merkezlerin aksine
Kayseri
nüfusunun
dindar
ve
muhafazakar
Müslümanlardan oluútu÷una dikkat çeken BBC, Kayseri
için "Yükselen giriúimci ruhun merkezi" ifadesini
kullandı.
KAYSERø'DEKø LOKANTALARDA øÇKø ENDER
BULUNUR
Programda Kayseri'deki lokantaların ender içki servisini
yaptıklarına, evli olmayan erkek ve kadınların sokaklarda
birbiri ile konuúmadı÷ına ve kentte gece yaúamının pek
bulunmadı÷ına dikkat çekildi.
Buna karúın, ilde yayılan yeni giriúimcili÷in dinde dikkat
çeken de÷iúim için bir katalizör oldu÷unu savunan BBC,
"Yeni bir Türk øslam türü do÷uyor, iú hayatıyla, serbest
piyasa yanlısı ve 'øslami Kalvinizm' olarak adlandırılıyor"
dedi.
Programda
"øslami
Kalvinizm"
ifadesini
ilk
kullananlardan oldu÷u belirtilen eski Kayseri Belediye
Baúkanı ùükrü Karatepe'nin açıklamalarına da yer verildi.
Karatepe, Alman ekonomist Max Weber'in eserlerini

okudu÷unu belirterek Weber'in Kalvinistlerin çok
çalıútı÷ını, tasarruf etti÷ini ve bu tasarrufları yeniden
iúlerine yatırdı÷ını anlattı÷ını anımsattı.
"Bana, Kayseri'de olup bitenlere çok benzer gibi
görünüyordu" diyen Karatepe "Kayseri'de halk, gereksiz
yerde para harcamaz. Çok çalıúır ve tasarruf yapmaktan
gurur duyar. O zaman tasarruflarını yatırıma dönüútürür
ve daha fazla para kazanır" diye konuútu.
Bir süre önce Anadolu'daki "Kalvinizm" olayına iliúkin
bir rapor yayınlayan Avrupa østikrar Giriúimi adlı
düúünce kuruluúunun direktörü Gerald Knaus da
programa katılarak "Kayseri'de iú yapanlar, øslam'ın
kendilerini
giriúimci
olmaya
cesaretlendirdi÷ini
söylüyorlar" dedi.
TARTIùMA YARATTI
Buna karúın BBC, "øslami Kalvinizm" kavramının
Türkiye'de tartıúma yarattı÷ını belirterek "Eleútirenler,
bunun øslam'ı Hristiyanlaútırmak için Batı'nın bir
komplosu oldu÷unu söylüyorlar ancak kimileri de bunu
øslam ve modernitenin birlikte yaúabilece÷ini gösteren bir
model olarak görüyorlar" ifadesini kullandı.
GÜL KAVRAMDA BøR ÇELøùKø YOK
Kayserili olan Dıúiúleri Bakanı Abdullah Gül'ün "øslami
Kalvinizm" kavramında bir çeliúki görmedi÷ini kaydeden
BBC, Gül'ün bu konudaki açıklamalarına da yer verdi.
Gül, úöyle konuútu:
"Sormamız gereken en önemli úey, 'Ne tür bir modernizm
istiyoruz?' Siz bu dünyada mı yaúıyorsunuz ya da hayal
mı görüyorsunuz? Kayseri halkı hayal görmüyor,
gerçekçi ve bu, bizim ihtiyacımız olan øslam'dır. Camiye
gidiyorlar, dindar yaúamları var ancak aynı zamanda
ekonomik alanda çok aktifler. Bana göre modernite budur
ve bu nedenle bu yeni Türkiye, AB için bir kazanç
olacak."

