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Öteki Türkiye'de Kayseri istisna mı?
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Dıúiúleri Bakanı ve Baúbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün davetiyle geçenlerde Kayseri'ye
giden AB Komisyonu geniúlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, uçak yolculu÷unda 'Orta
Anadolu'daki De÷iúim ve Muhafazakârlık-øslami Kalvanistler' adlı Eylül ayında tamamlanmıú
bir raporu okuyordu. Raporda Kayseri'nin baúarısının 'dinsel ve kültürel de÷erlerine ba÷lı,
muhafazakâr ancak ticari hayatta yeniliklere ve geliúmelere açık' anlamını taúıyan akımın
temsilcileri sayesinde oldu÷u vurgulanıyor.
Avrupa'nın gelece÷iyle ilgili ba÷ımsız ve derinlemesine araútırmalar yapan, østanbul'da da
ofisi bulunan Avrupa østikrar ønisiyatifi'nin (European Stability Initiative) hazırladı÷ı AB
Komisyonu yetkililerine gönderilen raporun çıkıú noktası 'öteki Türkiye'yi' Avrupa'ya
anlatmak.
Malum Avrupalıların ve hatta bazen Türklerin esprisidir, "østanbul tek baúına aday olsa AB'ye
hemen üye olur."
Az geliúmiú, yoksul ve de÷erleri açısından 'Avrupalı' olmayan Türkiye'nin ço÷unlu÷u ise
Türkiye'yi istemeyenlerin en büyük kozu.
Gerçekten de Avrupa için østanbul baúta olmak üzere Türkiye'nin tatil kentleri de dahil
geliúmiú bölgenin dıúındaki 'öteki Türkiye' ekonomik yük ile din ve yaúam tarzı açısından çok
mu uyumsuz?
Avrupa østikrar ønisiyatifi, AKP'nin yüzde 70 oy oranıyla hâkim oldu÷u, Abdullah Gül'ün
yetiúti÷i, 'Anadolu Kaplanları'nın çıkıú noktası Kayseri'yi özellikle seçerek úunu ortaya
koyuyor:
"Ekonomik baúarı ve toplumsal geliúme, øslam ve modernli÷in sorunsuz bir biçimde birlikte
yaúadı÷ı bir ortam oluúturdu. Bugün AB'ye girmek için çabalayan iúte bu de÷erlerle úekillenen
bir Anadolu'dur."
Raporda yazılı olmayan, Avrupalıya verilen mesaj ise úu:
"Evet ço÷u Avrupalıdan daha Avrupalı bir kesim Türkiye'de (a÷ırlıklı østanbul'da) var. Sizin
de hep savundu÷unuz gibi bu kesim azınlık. Ancak ço÷unlu÷u teúkil edenlerin
muhafazakarlı÷ı ise Almanya'nın, Avusturya'nın herhangi bir taúra úehrindeki
muhafazakârlıktan çok da farklı de÷il. O yüzden Türkiye'den korkmayın."

Ekonomik külfet açısından da raporda, Kayseri'deki dinamizm 'Anadolu Kaplanları'
tanımından yola çıkılarak uzun uzun anlatılıyor ve dünya blucin kumaú üretiminin yüzde 1'ini
gerçekleútiren Kayserili firmaların Avrupa'ya yük olmanın çok çok uza÷ında oldu÷unu
vurgulanıyor.
Raporu hazırlayan ekipten Erkut Emcio÷lu, Avrupa Komisyonu'ndan raporu okuyup da
Kayseri'nin dinamizminden etkilenerek, 'Kayseri bir istisna mı?' diye soranların çoklu÷una
dikkat çekiyor.
Kayseri'nin bir istisna olmadı÷ı önümüzdeki günlerde Denizli, Gaziantep, Konya ve di÷er
illerle ilgili raporlarla ortaya konulacak.

