Sayin Cumhurbaskanim, Degerli Konuklar,

30.11.1998 – Ankara
ICG Toplantisinda, E. Arioglu
tarafindan yapilan konusmadir.

Uluslararasi Kriz Grubu’nun amaçlarini ve faaliyetlerini Türk kamuoyuna sunmak üzere
düzenlenen toplantiya katilarak bizlere onur verdiniz. Sizlere Uluslararasi Kriz Grubu adina
hosgeldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum.
Degerli Konuklar,
Türkiye’de yapilan böyle bir baris toplantisinda, ATATÜRK’ü Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözü
ile birlikte anmamak mümkün degil. ATATÜRK, 20ci yüzyilda toplumsal degisim yapmak üzere
yola çikan liderlerin en basarilisi oldu. Onun devrimleri hala dinanizmini koruyor, Türkiye’ye
isik ve hayat veriyor. Biz Türkler; tarihimizin kritik bir döneminde; ATATÜRK’ü çikarabildigimiz
için talihli ve mutluyuz.
Sayin Cumhurbaskanim, Degerli Konuklar,
Tükiye ile ilgili bazi tespitlerimi sizlerle paylasmak istiyorum.
Objektif analizler, Türk ekonomisinin son yillarda dikkate deger boyutlara ulastigini gösteriyor.
Artik, Türk ekonomisi, satin alma paritesi esaslarina göre yapilan hesaplarda, Avrupa’nin en
büyük ilk alti ekonomisinden birisidir. Ayni zamanda, 15 yil içinde sürekli ve en hizli büyüyen
Avrupa ekonomisidir. Türkiye tekstil üretimde dünya besincisidir. Türk girisimcilerinin %90’i
Avrupa ülkelerinde olmak üzere yatirimlari 50 milyar dolara, Türk insaat sirketlerinin dünya
bayindirligina sunduklari hizmetlerin degeri 55 milyar dolara ulasmistir. Türkiye Avrupa Birligi
ile imzaladigi Gümrük Birligi Anlasmasini basari ile sürdürerek, ekonomisinin saglam ve
uluslararasi düzeyde rekabet edebilir yapida oldugunu da ispatlamistir.
Diger taraftan, kadinlarina seçme ve seçilme hakkini ilk taniyan ülkelerden birisidir Türkiye.
Ayrica 1949 yilindan beri Avrupa Konseyi’nin üyesidir. Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi’ni 40
yil önce imzalamis ve vatandaslarina insan haklari ihlalleri iddialarini, Avrupa Insan Haklari
Komisyonunda savunma yetkisi de tanimistir.
Türkiye’nin askeri gücü Nato ülkeleri içinde ikinci siradadir. Sartlar gerektirdiginde, Kolordu
boyutunda bir askeri kuvveti -bütün techizati ile- uluslararasi baris güçlerinin ortak hareketine
verebilecek güçtedir. Yakin tarihlerde Türk askerinin dünya barisi için çok disiplinli ve güven
veren basarili görevler yapmakta oldugu da görülmüstür.
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Bu listeyi uzatmak mümkün. Herkesin bildigi bu gerçekleri neden söyledim? 13 Aralik 1997
tarihinde Avrupa Birliginin Lüksemburg’da aldigi karar, Cumhurbaskanimizin tabiri ile Türk
kamuoyunu incitmistir. Bizi inciten bu kararin, bilimsel ve objektif argümanlarinin
olamayacagini belirtmek için söyledim. Özellikle öncelik taninan adaylar listesi gözönüne
alininca bu husus barizlik kazaniyor.
Sayin Cumhurbaskanim, Degerli Konuklar,
Bugün dünya’da 6000’e yakin kültürün var oldugu bu kültürlerin 266 devlet içinde yasadigi ve 6
milyara yaklasan dünya nüfusunun kabaca üç katmanli bir yapi arzettigi biliniyor.
Birbuçukmilyar yoksul ve çaresiz insanlarin katmani, üç milyar orta sinif ve 1.2 milyar
ayricalikli insanlar.
Günümüzde enformasyon, para, mallar ve insanlar sinir tanimaz biçimde hareket halindeler.
1998 yilinda para hareketinin günde üç trilyon dolara ulastigi hesaplaniyor. Ayrica 60 milyar
dolarlik silah ve uyusturucu akimi mafya veya teroristlerin denetiminde dünyayi sarmis
durumda. Sayilari toplam 15 milyona ulasan siyasal siginmaci akiminin debiside gün be gün
yükseliyor.
Bu sartlar altinda, her geçen gün, ulus devlet’lerin hükmetme gücü zayifliyor. Bu nedenle
özellikle günümüzde; silah kaçakçiligi, uyusturucu ticareti ve terörizm ile mücadelede
uluslararasi isbirligi yasamsal bir anlam tasiyor. 20 yil evvel bazi ülkeler çikarlari için;
uluslararasi terörizmi, ulusal devlet politikasi olarak kullanmak arzusu duydular. Hatta geçmiste
bunu deneyen ülkeler de oldu. Ancak bugün modern, çagdas bir hukuk devleti anlayisinda bu
politikanin yeri, kesinlikle yoktur. Terorizmde uluslararasi isbirliginden kaçinmak, en az
terörizmi dogrudan desteklemek kadar akildisidir.
Degerli Konuklar,
Bugün ulusal devletlerin önünde çok çetrefil bir soru durmaktadir.
Soru çok zor olsada, bir gün cevaplanmak zorundadir. Yeterli zenginlige ulasmis hükümetler
güç kullanimindan, amansiz ekonomik ve askeri rekabetten, kültürlerarasi çatismayi üretecek
sabit fikirli saplantilardan siyrilarak; dünya bilgi ve kültür zenginligini korumak, özgürlükleri
arttirmak, gezegen çapinda refahi ve paylasimi yeniden örgütlemek üzere uluslararasi bariscil
ve uzlasmaci bir isbirligine ne zaman baslayacaklardir? Böyle kolektif yaklasimlarin sinyalleri
henüz çok zayiftir. Bu çok acil, haysiyetli, akilci; fakat; bir o kadar da zor bir politikadir. Böyle
bir hümanistik politika için Türkiye, uluslararasi eyleme ve isbirligine en hazir, yatkin ve istekli
ülkelerden birisidir.
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Sayin Cumhurbaskanim, Degerli Konuklar,

1980’li yillarin sonlarina gelindiginde; soguk savas, ardinda istikrarsiz bölgeler
birakarak, sona erdi. 1990’li yillarin basinda, bu istikrarsiz bölgelerin bazilarinda çok
tahripkâr çatismalar yasandi. Insanlik suçlari islendi. Yüzbinlerce insan izdirap çekti. Sierra
Leone’de, Ruanda’da, Somali’de ve Bosna-Hersek’te yasananlar karsisinda uluslararasi
performansin yetersiz kaldigini görenler; bunun nedenlerini sorgularken; Uluslararasi Kriz
Grubu’na hayat verdiler. Kurulusun kisa sürede elde ettigi basarili sonuçlar, ICG’nin dünya’ya
krizleri önlemek için geçerli bir alternatif sundugunu ispatladi.
ICG’nin amaçlarini özetle anlatmak için çagimiz düsünürlerinden Ayn Rand’in uygarlik tarifi
çok uygun düsüyor. Düsünür uygarlik, insanligi insanin zararlarindan arindirma sürecidir
diyor. Uluslararasi Kriz Grubu’nun da bütün çalismalari insan eli ile insanliga verilen zararlarin
durdurulmasi için bilgi olusturmaktir ve bu eylem, uygarligin gelisimi için yeni bir politik tekliftir.
Degerli Konuklar,
Barisi ve demokrasiyi kendine yasam felsefesi yapmis Türk Kamuoyunun, Uluslararasi Kriz
Grubu’nun çalismalarini yakindan izlemesinin faydali olacagini düsündüm. Temmuz 1998’de,
Stokholm’de yapilan toplantida Türkiye’de bir dizi tanitim toplantisi yapilmasini önerdim.
Bugünkü toplanti, bu düsüncenin ürünüdür. Benden sonraki sayin konusmacilar, kurum
hakkinda daha genis bilgiler sunacaklardir.
Türkiye büyük bir devlettir. Bunun geregi olarak Uluslararasi Kriz Grubu’nun yürüttügü
çalismalara (özellikle Balkanlara) ilgi duymasi dogaldir. Ayrica, Türk kamuoyu ve Dis Isleri
Bakanligimizin ICG’nin projelerine maddi ve manevi katki saglayarak destekleyeceklerinden
eminim.
Degerli Konuklar,
Uluslararasi Kriz Grubu’nun Türkiye toplantilari anlamli bir sanat olayinin esliginde düzenlendi.
Toplantimizin sözlü bölümü bitince, konusu baris olan ve yasayan Türk karikatürcülerinin son
onyilda çizdikleri eserler arasindan zorlu bir seçimle derlenen 102 eserin yer aldigi sergi
görüslerinize

açilacaktir.

Serginin,

çizgi

dilinde,

ICG'in

mesajlarini

pekistirip

tamamlayacagindan eminim.
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Degerli Konuklar,
Gerek sergi, gerekse sergideki eserlerin yer aldigi kitap, Karikatürcüler Dernegi’nin çok titiz
destegi ile gerçeklestirildi. Bu güzel vesile ile Karikatür Seçici Kurulu’na ve dernegin Yönetim
Kurulu’na tesekkürü bir borç biliyorum. Ayrica, sergide ve kitapta eserleri yer alan müellifler, hiç
bir telif ücreti talep etmediler. Kitabin satisindan olusacak gelirleri, ICG’nin çalismalarini
desteklemek üzere Türk Kamuoyunun ilk katkisi olarak bagisladilar. Bu degerli ve anlamli
sanatkar bagisi için kalpten gelen duygularla takdir yüklü tesekkürlerimi sunuyorum.
Sayin Cumhurbaskanim, Degerli Konuklar;
Bu duygu ve düsüncelerle, yüksek ilginize, saygi ile tesekkürlerimi arz ederim.

Ersin ARIOGLU

-4-

