Dr. Ersin ARIOGLU’nun 4 Kasim 2001 Pazar günü
Ankara Hilton Otel’de, ICG delegasyonu onuruna
verilen aksam yemeginde yaptigi konusma.

Sayin Cumhurbaskani,
Bakanlar,
Saygideger Konuklar
Degerli Dostlar;
Bu aksam sizleri burada en sicak duygularla agirlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu
aksam yemegi ülkemizi ziyaret etmekte olan ICG kuruculari ve üst düzey yöneticilerinin
onuruna düzenlenmistir. Ev sahibi ülkeden bir Yönetim Kurulu Üyesi olarak nazik ilginize en
içten duygularla tesekkürlerimi ifade etmek isterim.
Saygideger Konuklar;
Izin verirseniz Rus asilli Amerikan vatandasi olan çagdas edebiyatçi ve felsefeci Any
RAND’dan bir alinti yapmak istiyorum. Der ki “uygarlik insani insandan özgürlestirmektir.”
Bu alinti uygarlik sürecini uygun biçimde tanimlamiyor mu? Bence tanimliyor. Ancak,
inanilmaz boyuttaki son olaylar bu uygarlik sürecinin yetersiz oldugunu, hatta kusurlari
bulundugunu açikça göstermektedir. Hatta, sürecin yavas isledegini de ekleyebiliriz.
Içinde yasadigimiz dünya ile ilgili bilgilerimiz eksik, hatta kusurludur. Hiç bir zaman da
kusursuz olmayacaklardir. Bu nedenlerle kusurlarindan arindirilmis bir toplum yaratmak
mümkün degildir. Fakat ikinci siradaki kusurluyu kurabiliriz: Sürekli gelismeye açik bir
toplum. Bununla yetinmek zorundayiz. Çünkü daha iyisi yok. Ancak böyle bir toplumsal
yapida teoriler, politikalar, insani eserler, süreçler sorgulanip gelistirilebilir.
Saygideger Konuklar,
Uygarlik prosesini hizlandirmak için, belki en acil sorgulanmasi gereken kavram, insanin
aidiyeti kavramidir. Bir etnik kökene, bir dine, bir millete ait olmanin sorumluluklari
sorgulanmali ve yepyeni irklar üstü, dinler üstü, milletler üstü 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
beslemek, kaynastirmak ve zenginlestirmek beklenmelidir.
Saygideger Konuklar,
ICG’nin çabalari insanin insanliga verdigi zarari önlemek amaciyla enformasyon toplamaya,
bilgi olusturmaya ve yaratici ve pratik eylemler üretmeye odaklanmistir. Böyle bir vizyonla
ICG, hiç durmayan uygarliga ayak uyduran yeni bir siyasal girisimdir. Bu arada, ICG'nin
yürüttügü saha çalismalarinin çogu, Türkiye'nin öz -güvenligini ilgilendiren alanlarla
örtüsmektedir. Ortadogu, Balkanlar, Kafkaslar, Fergana Vadisi ve Afganistanda ki gelismeler
Türkiye için çok önemlidir. Bu nedenle ICG'nin ziyaretini Türk kamu oyu sicak bir ilgi ile
izlemeye hazirlaniyor. Dokuz ay önceden programlanan ziyaretin, dünya siyasal
konjonktüründe yepyeni bir dönemin sekillenmeye basladigi günlere rast gelmesi, ziyaretin
amaçlarina yeni boyutlar ekleyerek beklenen faydali sonuçlari çesitlendirecektir.

1/2 ü

Saygideger Konuklar;
Programin basarisi için devletimin her kademesinden büyük ilgi ve destek gördüm. Kalpten
gelen duygularla gördügüm yardimlara tesekkür ediyorum.
Izin verirseniz sözlerimi, ilk atom bombasinin olusturulma sürecini yöneten Dr. Robert
Oppenhaimer’in, ona bu silaha karsi herhangi bir savunma olanagi olup olmadigini soran
Amerikan Kongre Komisyonu önünde söylediklerine iliskin bir anekdotla bitireyim.
Dr. Openhaimer yüksek sesle su cevabi verir: “Kesinlikle” ve yavasça ekler “baris, baris.”
Beyler…
Bu duygu ve düsüncelerle hepinizi, bizimle birlikte olan barissever tüm konuklarimin onuruna
ve sagligina, ve ayni zamanda daha barisçi ve güvenli bir dünyaya kadeh kaldirmaya davet
etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Ersin Arioglu / 4 Kasim 2001,Ankara

2/2 ü

