06.11.2001 - Istanbul
Ersin Arioglu'nun Çiragan Hotel'de
ICG tanitim toplantisinda yaptigi konusma.

Muhterem Konuklar,
Saygideger Dostlar,

ICG’den en üst düzey yöneticilerin ve Türkiye’de günlük hayatimiza anlamli katkilarda bulunan
seçkin Türk vatandaslarinin katildigi bu toplantiyi açmaktan onur duyuyorum. Bugünkü
toplantimizda benden sonraki konusmacilar Uluslararasi Kriz Grubu'nun amaç ve faaliyetlerini,
son güncel uluslararasi gelismelere de deginerek sizlere sunacaklardir. Konusmamin bu
asamasinda, ev sahibi ülkeden ICG Yönetim Kurulu üyesi olarak, ICG adina hepinize
hosgeldiniz diyor; bu vesileyle sizleri agirlamaktan duydugum büyük memnuniyeti ifade etmek
istiyorum.
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 dinamizmini koruyor, Türkiye’ye
hayat veriyor; gelecegine isik tutuyor. Biz Türkler; tarihimizin kritik bir döneminde ATATÜRK’ü
çikarabildigimiz için çok talihli ve mutluyuz.
Sayin Konuklar,
Bugün dünya’da 6000’e yakin kültürün var oldugu, bu kültürlerin 260 bayrak altinda yasadigi
ve 6 milyari asan dünya nüfusunun kabaca üç katmanli bir yapi arzettigi biliniyor.
Birbuçukmilyar yoksul ve çaresiz insanlarin katmani, üç milyar orta sinif ve bunlarin üzerinde
1.2 milyar ayricalikli insanlar. Dünyada gelirlerin böylesine farkli biçimde dagilimi çatisma ve
krizlere çok açik, zayif bölgeler yaratmasi dogaldir.
Degerli Konuklar,
Günümüzde enformasyon, para, mallar ve insanlar sinir tanimaz biçimde hareket halindedir.
Günlük parasal islemlerin yaklasik 4 trilyon dolarlik bir hacme ulastigi hesaplanmaktadir.
Ayrica silah ve uyusturucu kaçakçiligi, terrörist gruplarin, yasa disi is yapan tüccarlarin,
kontrolunda hacmi artarak dünyaya yayilmaktadir. Siyasi iltica talep eden göçmenlerin sayisi
senede 25 milyona çikmis olup, bu rakkam da her yil yükselmektedir. Bütün bu akimlar istikrar,
güven ve barisi tehdit eden problemli alanlarin ortaya çikmasina neden olan ideal sartlari
dogurmaktadir.
Degerli Konuklar,
Bu sorunlu durum üzerinde kontrol kurulmasinda bazi devletler ve ulus devlet yapisi gün
geçtikçe yetersiz kalmaktadir. Bu nedenle, mevcut kötü durum daha kötüye gitmektedir.
Günümüzde terrörizme, yasa disi ticarete, uyusturucu alisverisine karsi güçlü bir uluslararasi
isbirliginin kurulmasi hayati önem kazanmistir. Tarihte bazi devletler art niyetli çikarlara
dayanarak, milli politikalarini tesvik etmek için terrörizmi kullanmayi düsündüler; hatta
bunlardan bazilari günümüzde bile terörü hala bu amaçla kullanmaktadir. Oysa, bu tür bir
politikanin çagdas dünyamizda ve sorumluluk tasiyan yönetimlerde yeri yoktur. Terrörizme
karsi uluslararasi isbirliginden kaçinmak, en az terrörizmi dogrudan desteklemek kadar
akildisidir.
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Saygideger Konuklar,
Uygarlik sürecini hizlandirmak için belki bugün, en acil sorgulanmasi gereken kavram; insanin
aidiyeti kavramidir. Bir etnik kökene, bir dine, bir millete ait olmanin mesuliyetleri sorgulanmali
ve irklar üstü, dinler üstü, milletler üstü yepyeni bir "dünya vatandasligi" ile ilgili degerler
gündeme getirilmelidir. "Dünya vatandaslarindan", kendi öz degerlerinden ve
sorumluluklarindan siyrilmasi beklenemez. Aksine dünya vatandaslarindan, sahip olduklari
performansa dayali, sorumluluk duygusu ile kendi öz kültürlerini, evrensel degerlerle
beslemeleri, kaynastirmalari ve zenginlestirmeleri beklenmelidir.
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. Bazi sorumluluk duyan
kimseler uluslararasi eylemlerin yetersiz kaldigini gözlemlediler ve ICG'ye hayat verdiler.
Kurulusun kisa sürede elde ettigi basarili sonuçlar ICG’nin, dünya’ya krizleri önlemek ve barisi
kurmak için, yeni ve geçerli bir politik metod sundugunu gösterdi. ICG bu fonksiyonu yerine
getirmek için, kriz bölgelerinde bilgi topluyor, bilgileri sentezliyor ve yaratici/pragmatik
çözümlere dönüstürerek uluslararasi kamuoyu dikkatine sunuyor.
Degerli Konuklar,
ICG’nin yürüttügü saha çalismalarinin çogu, Türkiye'nin özgüvenligini ilgilendiren alanlarla
örtüsmektedir. Ortadogu, Balkanlar, Kafkaslar, Fergana Vadisi ve Afganistan'daki gelismeler
Türkiye için çok önemlidir. Bu nedenlerle Türk kamuoyu ICG’nin ziyaretine özel ilgi
duymaktadir. Dokuz ay önceden programlanan ziyaretin, dünya siyasal konjoktüründe yepyeni
bir dönemin sekillenmeye basladigi günlere rastlamasi, ziyaretin amaçlarina yeni boyutlar
ekleyerek, beklenen faydali sonuçlari çesitlendirmektedir. ICG Türkiye’ye isbirligi öneriyor. ICG
Türkiye'den, dünya çapindaki projelerine, özellikle Global Terrörizm -Terrörizme Karsi
Uluslararasi Savunma Saglanmasi- konulu yeni projesine hertürlü katki ve destegi bekliyor.
Muhterem Konuklar,
Kiymetli Dostlar,
Istanbul Valisi Sayin Erol Çakir'in ilgisine ve ekibinin isbirligine kalpten gelen duygularla
tesekkür ediyorum.
Ve ayrica bu duygu ve düsüncelerle, toplantimiza katilan degerli konuklarimizin nazik ilgilerine
sükranlarimi arzederim.
Tesekkürler.
Ersin Arioglu / 6 Kasim 2001,Istanbul
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