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Endi eye mahal yok 
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slami Kalvinizm raporu ve rapor üzerindeki tartı malar 

Kayseri’de bazı kesimleri endi elendirmeye ba ladı.

Aslında bu endi enin sebebini anlayabilmi  de ilim. 

Kayseri bazı özelliklerinden dolayı ara tırılıyor. Peki, 

nedir bu özellikler? 

- Kayseri muhafazakar bir yapıya sahiptir. Muhafazakar 

bireyler veya toplumlar içe kapanık olarak bilinir, o halde 

Kayseri neden dı a dönüktür. (Bu durum özellikle 

Kayseri Sanayisinde açıkça görülür. Kayserili Sanayici 

tüm dünyadaki geli meleri takip eder ve uygulamaya 

çalı ır.)

- Anadolu bir tarım toplumu iken Kayseri ba ta olmak 

üzere bir sanayi toplumu haline gelmi tir. Limanlara ve 

ticaretin merkezi olan illere yakın olmamasına ra men 

Kayseri bir sanayi toplumu haline dönü meyi nasıl

ba armı tır.

- Kayseri insanı para kazanmayı sever. Bu yüzden de 

daha küçük ya larda ticareti ö renir. Bunun için aileler 

ortam hazırlar. Kayseri para kazanmayı sever de, bu 

parayı ihtiyaç sahipleri ile payla mayı da sever. (Bu 

yüzden hayırseverler ehri unvanını almı tır. Bu yüzden 

a  evleri kurulur ve bu yüzden en faal sivil toplum 

kurulu ları hayır kurulu larıdır)

- Kayseri insanı kaygılıdır. Memleketi için kaygı duyar, 

ülkesi için tasalanır ve ülkenin gelece i için endi elenir. 

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 i e yatırmayı

sever. Bu yüzden de Kayseri’de di er illerde olmayan bir 

giri imcilik ruhu vardır. (Bundan dolayı Türkiye’nin en 

önemli giri imcileri Kayserilidir. Kayserili olmayanların

ise soy kütü ünün ara tırılması gerekir)  

    Kayseri’nin bu ve benzeri özellikleri ara tırmaya de er 

görülmü  ve hatta bu konuda geç bile kalınmı tır. Gerçi 

bu ara tırmalar sonucunda olu turulan raporlarda 

yanlı lıklarda yapılmı tır. Ancak önemli olan bu 

yanlı lıklar de il, Kayseri’nin ilgi oda ı haline 

gelmesidir.  

    Gelelim Kalvinizm yakı tırmasına. Kayseri’yi ‹slami 

Kalvinizmin merkezi olarak gören ara tırmalar, yada 

“Müslüman Protestanlık” gibi bir kavramı ortaya atanlar, 

Kayseri’nin sıraladı ım özelliklerinin kayna ına 

ula maya çalı ıyorlar. Kalvinizm Hıristiyanlı ın özüne 

inmeyi savunuyor. Biz biliriz ki hiçbir hak dinin özünde 

yanlı lık yoktur. Hak dinlerin tamamında çalı mak ve 

kazancını payla mak esastır. ‹slami Kalvinizm’den 

anlayaca ımız ise ‹slam’ın özüne dönmektir. Dile 

getirilen kavramların bir misyonerlik, yada bizi dinden 

imandan ayıracak dü ünceler oldu unu söylemek veya bu 

endi eyi ta ımak bana göre do ru tahlil olmaz. Bu bakı

tarzı bence özellikle bazı kesimlerde var olan ve olumlu 

olumsuz her konuda dü ünmeden geli tirilen 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 endi e duymamamız gerekir. 

Kayseri slam’ın özüne dönmek için çaba gösteren ve 

“Hiç ölmeyecekmi  gibi bu dünya için, yarın ölecekmi

gibi ahiret için çalı an” bir ehirdir. 


