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Baúı açık namaz foto÷rafıyla birlikte "øslami Kalvinistler"
raporu da, tekrar tartıúma konusu oldu. Avrupa østikrar
ønsiyatifi (ESI) tarafından 19 Eylül 2005’te hazırlanan
"øslami Kalvinistler" raporunda, farklı bir yol izlenmiú ve
Türkiye'nin vitrin kentleri olan østanbul, Ankara, øzmir
de÷il, Kayseri araútırma alanı olarak tercih edilmiúti.
Raporda incelenen, Kayseri'de son 50 yıldır sanayi ve
kültürde yaúanan de÷iúimdi. Raporda
"Anadolu
Kaplanları" olarak anılan ve muhafazakar, geleneksel
Türk hayatı ile kapitalizmin bir arada yaúandı÷ı úehirlerin
Türkiye'nin göz önünde bulundurulması gereken yeni bir
yüzü oldu÷undan bahsediliyordu. Dün Hürriyet
gazetesinde yayınlanan "Müslüman Protestan Merkezi
Kayseri mi" haberiyle ilgili Referans'a konuúan ESI'ın
analistlerinden Nilay Göksel, "Bizim raporumuz
tamamen Kayseri'nin ekonomik geliúimiyle ilgili bir
rapordu. Buradaki sosyo-ekonomik dönüúümü konu alan
bir rapor hazırladık. Yani raporun øslam'ın reformuyla bir
ilgisi yok" yorumunu yaptı. Göksel, Avrupalılara daha
yakın oldu÷u için de raporu hazırlarken "Kalvinist"
terimini tercih ettiklerini vurguladı. Göksel "Bu raporla
Avrupa'ya vermek istedi÷imiz mesaj ‘Anadolu'dan
korkmayın’dı. Türkiye için yararlı bir çalıúma
yaptı÷ımıza inanıyoruz" dedi.
12 bin Avrupalı'ya yollandı
ESI analistlerinden Erkut Emcio÷lu, rapor sayesinde
Avrupalıların Türkiye imajı ile ilgili olarak kendilerine
daha yakın bir yapıyı gördüklerini ifade ediyor. ESI'nın eposta yoluyla içlerinde Avrupalı akademisyenler,
politikacılar, Avrupa Komisyonu'un birçok üyesinin yer
aldı÷ı 12 bin kiúiye ulaútı÷ına de÷inen Emcio÷lu,

araútırmanın olumlu ve büyük bir yankı uyandırdı÷ını
belirtiyor.
Öte yandan raporla ilgili görüúlerini açıklayan Kayseri
Ticaret Odası Baúkanı Ali Kilci, “Kayseri'de 5 bin yıllık
bir ticaret gelene÷i vardır. Biz sonradan ticaret ile
ilgilenmeye baúlamadık. Ahilik gelene÷i Kayserililerde
vardır. Kıyaslama yapılacaksa bu kriterler baz alınarak
yapılmalı. Ama bu baúarının arkasında muhafazakar
yapının kırılması ile ilgili geliúen bir etken yoktur." dedi.
øslami Kalvinistler raporu ne diyor?
Rapor, øslam hakkındaki genel kanının kapitalist üretim
biçimiyle ba÷daúamayaca÷ı oldu÷una dikkat çekiyor,
ancak Kayseri gibi úehirlerdeki geliúmelerin bu yargıyı
kırmaya baúladı÷ına iúaret ediyor. Kayseri'deki muhafazakar yapının ekonomik geliúmeye katkısı olan bir
muhafazakarlık oldu÷undan bahseden rapor, Orta Anadolu'daki bu kalkınma ve canlılı÷ın Türk siyaset hayatına da
etkisi oldu÷unu söylüyor. AKP'nin kazandı÷ı seçimlerde
oy tabanının bu bölge oldu÷unu söyleyen rapor, parti
içerisindeki en etkili bazı isimlerin (Abdullah Gül gibi)
yetiúti÷i yerin de burası oldu÷una de÷iniyor. Bu görüntünün Avrupalılar için büyük bir paradoks oldu÷undan
bahseden rapor, "Özünde øslami ve muhafazakar olan bir
hükümet iú hayatının geliúmesini destekleyen ve Avrupa
yanlısı zorlu bir gündeme nasıl sahip çıkabiliyor?" sorusunun cevabının da Orta Anadolu'daki de÷iúimde
yattı÷ına dikkat çekiyor.
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