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Anadolu'daki dindar ve dünyaya açık giri imciler için son 

dönemde kullanılan " slami Kalvinizm" kavramı yurt 

dı ında da yankı buldu. ngiliz yayın kurumu BBC, 

Kayseri'de yayılan yeni giri imçili e dikkat çekerken 

"Yeni bir Türk slam türü do uyor, i  hayatıyla serbest 

piyasa yanlısı ve slami Kalvinizm olarak adlandırılıyor" 

dedi.

BBC Radio 3 tarafından yayınlanan bir programda 

" slami Kalvinizm" olayı de erlendirildi. Türkiye'de 

sanayi ve dindeki yenilemenin el ele gerçekle ti ini 

kaydeden BBC, Kayseri'yi örnek gösterdi.  

Kayseri'de kenti çok canlı bir imalat merkezine 

dönü türen çok sayıda giri imcinin bulundu unu

kaydeden BBC, Kayseri'nin Anadolu'da a ırtıcı hızla 

sanayile en birkaç kentten biri oldu unu ifade etti. 

Ankara ve stanbul'daki büyük kentsel merkezlerin aksine 

Kayseri nüfusunun dindar ve muhafazakar 

Müslümanlardan olu tu una dikkat çeken BBC, Kayseri 

için "Yükselen giri imci ruhun merkezi" ifadesini 

kullandı.

KAYSER 'DEK  LOKANTALARDA ÇK  ENDER 
BULUNUR 

Programda Kayseri'deki lokantaların ender içki servisini 

yaptıklarına, evli olmayan erkek ve kadınların sokaklarda 

birbiri ile konu madı ına ve kentte gece ya amının pek 

bulunmadı ına dikkat çekildi. 

Buna kar ın, ilde yayılan yeni giri imcili in dinde dikkat 

çeken de i im için bir katalizör oldu unu savunan BBC, 

"Yeni bir Türk slam türü do uyor, i  hayatıyla, serbest 

piyasa yanlısı ve ' slami Kalvinizm' olarak adlandırılıyor" 

dedi.

Programda " slami Kalvinizm" ifadesini ilk 

kullananlardan oldu u belirtilen eski Kayseri Belediye 

Ba kanı ükrü Karatepe'nin açıklamalarına da yer verildi. 

Karatepe, Alman ekonomist Max Weber'in eserlerini 

okudu unu belirterek Weber'in Kalvinistlerin çok 

çalı tı ını, tasarruf etti ini ve bu tasarrufları yeniden 

i lerine yatırdı ını anlattı ını anımsattı.

"Bana, Kayseri'de olup bitenlere çok benzer gibi 

görünüyordu" diyen Karatepe "Kayseri'de halk, gereksiz 

yerde para harcamaz. Çok çalı ır ve tasarruf yapmaktan 

gurur duyar. O zaman tasarruflarını yatırıma dönü türür

ve daha fazla para kazanır" diye konu tu.

Bir süre önce Anadolu'daki "Kalvinizm" olayına ili kin

bir rapor yayınlayan Avrupa stikrar Giri imi adlı

dü ünce kurulu unun direktörü Gerald Knaus da 

programa katılarak "Kayseri'de i  yapanlar, slam'ın

kendilerini giri imci olmaya cesaretlendirdi ini 

söylüyorlar" dedi.  

TARTI MA YARATTI 

Buna kar ın BBC, " slami Kalvinizm" kavramının

Türkiye'de tartı ma yarattı ını belirterek "Ele tirenler, 

bunun slam'ı Hristiyanla tırmak için Batı'nın bir 

komplosu oldu unu söylüyorlar ancak kimileri de bunu 

slam ve modernitenin birlikte ya abilece ini gösteren bir 

model olarak görüyorlar" ifadesini kullandı.

GÜL KAVRAMDA B R ÇEL K  YOK 

Kayserili olan Dı i leri Bakanı Abdullah Gül'ün " slami 

Kalvinizm" kavramında bir çeli ki görmedi ini kaydeden 

BBC, Gül'ün bu konudaki açıklamalarına da yer verdi. 

Gül, öyle konu tu:

"Sormamız gereken en önemli ey, 'Ne tür bir modernizm 

istiyoruz?' Siz bu dünyada mı ya ıyorsunuz ya da hayal 

mı görüyorsunuz? Kayseri halkı hayal görmüyor, 

gerçekçi ve bu, bizim ihtiyacımız olan slam'dır. Camiye 

gidiyorlar, dindar ya amları var ancak aynı zamanda 

ekonomik alanda çok aktifler. Bana göre modernite budur 

ve bu nedenle bu yeni Türkiye, AB için bir kazanç 

olacak."


