Ersin Arıoğlu’nun 22.10.1999 Tarihinde
Bled-Slovenya’da Yaptığı Konuşmanın Türkçe Kopyasıdır.
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Sayın Bakanlar;
Değerli Konuklar;

(Bled - Slovenia 22.10.1999)

Böyle önemli bir toplantıda, konuşma fırsatı verildiği için
memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu fırsatı bana
tanıyanlara gönülden gelen duygularla teşekkürlerimi sunarım.
Değerli Konuklar;
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Üzerinde birlikte yaşamaktan onur duyduğumuz balkanlar;
dünya siyasetinde önemini yitirmeyen özel bir geo-politik
alandır. Balkanların özelliği sadece coğrafyasından oluşmaz.
Onu özel yapan iki ana faktör daha vardır. Bölge, etnik ve
kültürel açıdan zengindir ve bölgeye hassas ekonomik ve
siyasi hinterland çok geniştir. Balkanların barış ve istikrarı
yalnız bölgeyi değil, tüm Avrasya ve Akdeniz havzasının
siyasi ve ekonomik yapısını etkiler. Bu nedenlerden dolayıdır
ki, balkanlar tarih boyunca önemini korumuştur. Diğer taraftan
Balkan ulusları, yakın ve uzak geçmişte hangi siyasi çerçeve
içinde yer alırlarsa alsınlar, müşterek bir tarihi kaderi
yaşamışlar ve tarihin getirdiği elemli veya sevinçli sonuçlardan
nasiplerini aynı süreçlerde birlikte paylaşmışlardır.

Central Zone

BRZEZINSKI’s Famous Grand Chess Board-1997
O Balkan's: Central joint node
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Yaklaşık son 15 yıl içinde; dünyada yaşanan soğuk savaşın
sona ermesi, değişim rüzgarları ve küresel ekonominin
gelişmesi süreçlerinin en büyük ızdıraplarını Balkan ulusları
yaşamıştır. Özellikle asrımızın son 10 yılı içinde; bazı
Balkan ulusları uzun yıllar birlikte yaşadıkları balkanlı
kardeşleri, komşuları yüzünden büyük acılar yaşamışlar,
can güvenliklerini, evlerini kaybetmişler, topraklarını
terketmek zorunda kalmışlardır. Bölgede barışı tesis etmek
için; geçte olsa; insanlık tarihinde ilk defa denenen
olağanüstü teknolojilerle donatılmış transnasyonal silahlı
güçlerin ard-arda operasyonlar yapması gerekmiştir.
Şimdilik sağlanan sükunetin faturası herkes için ağırdır.
Bölge henüz yaralarını sarma süreci içine girebilmiş
değildir. Kalıcı barışı tehdit eden unsurlar gün geçtikçe zayıf
düşselerde, varlıklarını hala sürdürebilmektedirler.
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Değerli Konuklar;

Artist: Canol Karagöz, Turkey
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Değerli Konuklar;

PEACE &DEMOCRACY
and
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Balkanlar bugün ne istiyor? Dünya, balkanlar için ne istiyor?
Bu iki kritik sorunun cevaplarının balkanlarda ve dünyada
fikirbirliği kazanmış cevaplarının olduğunu düşünüyorum.
Balkanlar ve dünya; önce; siyasi istikrar ve kalıcı barış
istiyor, son 10 yılda yaşanan ızdırapları bir daha hiç
yaşatmayacak bir siyasal yapılanma istiyor. Göç edenlerin
evlerine dönmesini istiyor. Balkan insanı kendisine güven
sunan bir bayrak, içindeki cevheri en iyi şekilde
değerlendirebileceği güçlü ve sağlam bir demokratik
toplum, ekonomik kalkınma, özgürlük ve gerçek eşitlik
istiyor.
Nihayet, küreselleşmenin getirdiği çağdaş
nimetlerden faydalanmak üzere coğrafi parçası olduğu
Avrupa Topluluğu ile birleşmek istiyor.

PROSPERI TY
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Küreselleşme, dünya zenginliklerinin paylaşımı konusunda
henüz anlamlı bir değişiklik getirmemiştir. 20ci yüzyılın
başında endüstrileşmeye geçen ülkeler; günümüzde de
dünya siyasetindeki ağırlıklarını ve refah paylaşımındaki
üstünlüklerini devam ettirmektedirler. Gelişmekte olan
ülkelerin bir bölümü politik, jeo-politik veya diğer nedenlerle
gelişmiş ülkelerden ilgi görebilmekte, işbirliği oluşturabilme
eğilimlerine girebilmektedirler. Balkan uluslarının hemen
hepsi Avrupa Birliğinin ilgi alanı içindedir. Bu nedenle er
veya geç Avrupa Birliğine gireceklerdir. Soru; sürecin
süresi, ulusların sırası ve beklemenin maliyetidir. Bilinen
odurki; küreselleşmeyi yöneten dünya güçleri sermayesi az
ve ekonomik gücü olmayan gelişmekte olan ülkeleri,
yeterince önlem almadan gelişmiş ülkelerin serbest ticaret
hinterlandlarında yer almalarının yarardan çok zarar
getireceği kanısındadırlar. Artık bilinen odur ki, entegrasyon
prosesi ağır işleyecektir. Oysaki, Balkanların kalıcı barışın
tesisine, alt yapı yatırımlarına, rekabetçi üretime, yeni iş
olanaklarına, özgürlük-eşitlik ve sosyal adalete eşzamanlı
olarak acil ihtiyacı vardır. Beklentilerin uzun süre cevapsız
kalması, bölge istikrarını ve ekonomik gelişme olaraklarını
yıpratabilir. Bu sonuçlarda kimsenin çıkarı yoktur.
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Değerli Konuklar;

(Bled - Slovenia 22.10.1999)

Artist: Dağıstan Çetinkaya, Turkey

E.Arıoğlu
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Değerli Konuklar;

(Bled - Slovenia 22.10.1999)

Bölgede kalıcı barışın, güçlü demokratik yapıların ve bilgiye
dayalı bir kalkınmanın başlatılmasını ve yaygınlaştırılmasını
hızlandırmak için bazı önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
İlk önerim, Balkan üniversitelerinin kuvvetli bir işbirliğine
girişmeleri ve çağın teknolojileri ile birbirlerine sıkıca
bağlanmalarıdır. Girmekte olduğumuz yüzyıl bilgi ve bilim
çağı olacaktır. Bilim, mevcut bilgilerden yeni bilgiler
doğurmanın ve doğru bilgiyi sınamanın biricik yoludur. Ayrıca
4 nedenden dolayı çok kıymetlidir. Bilim,
) Toplumsal yoksulluğu yok eden, refahı sağlayan altın bir
yoldur.
) İnsani duyguları yükseltir, toplumsal düşünce seviyesini
geliştirir.
) Demokrasileri olgun (robust), barışı kalıcı kılar
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) Teknoloji üretir. Teknolojinin varsa zararlarını önler.

Artist: Nizamettin Mollasalihoğlu, Turkey
E.Arıoğlu
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Bilim ve teknoloji, bir toplumda gereğince uygulandığında o
topluma muhteşem ödüller verir. Bugün uluslararası küresel
rekabet, mal üretmekten bilgi üretmeye ve üretilen bilgilerin
işlenerek veriminin artırılması yarışına dünüşmüştür. Bilgi
üretimi sözkonusu olduğunda; hiçbir ülkenin mevcut
zenginlikleri ve doğal kaynak çokluğu üstünlük yaratamaz.
Gerekli tek üstünlük; evrensel olarak mevcut bilgilerden
faydalanabilme yeteneğidir. Bu ise ülkedeki insan
potansiyelinin bilgi işlemeyi bilip, bilmemesine bağlıdır. Bu
nedenle üniversitelerimiz bölge sorunları üzerinde müşterek
projeler geliştirmeli, konferanslar tertiplemeli, öğrenciler ve
öğretim üyeleri üniversiteler arasında karşılıklı dolaşmalıdır.
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Değerli Konuklar;

Artist: Tolga Çakır, Turkey
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Değerli Konuklar;

(Bled - Slovenia 22.10.1999)

Balkan üniversitelerinin geçmişinde başarı ile yürütülmüş,
değerli eserlerle sonuçlandırılmış işbirliği örnekleri
mevcuttur. Balkanlar aktif bir deprem bölgesidir. Bunu
değerlendiren bilim adamlarımız, 1979-1983 yılları arasında
yoğun bir çalışma yaparak çok değerli iki proje
gerçekleştirdiler.
•

Earthquake Risk Reduction in the Balkan Region

•

Building Construction Underseismic Conditions in the
Balkan Region
TURKEY-İZMİT
AUGUST 17, 1999
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Projenin sonuçları toplam 13 cilt halinde yayınlandı.
Projeleri yapan komite, 1984 yılında Permanent
Coordination Committee for Earthquake Risk Reduction
in the Balkan Region adı ile devamlı bir komiteye dönüştü.
Komite başkanlığına Prof.Dr.Rıfat Yarar seçildi. Komite
1992 yılına kadar 10 toplantı yaptı. 1992’den sonra bilinen
nedenlerden dolayı toplanamadı. Şimdi zamanıdır. İkinci
önerim; daimi deprem komitesinin tekrar çalışmalarına
başlamasıdır. Balkanların bugünlerde aktüel hale gelmiş
deprem sorunlarına bilime dayalı güzel çözümler çok kısa
sürede gelecektir.

GREECE-ATHENS
SEPTEMBER 07, 1999
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Değerli Konuklar;
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Bugün geleceği kurmayı konuşuyoruz. Bu nedenle biraz
tarihten konuşmalıyız. Çağımız tarihçilerinden Arnold
Toynbee “Tarih proteandır. Biçim değiştirmek tarihin
tabiatında vardır. Zaman ilerledikçe yeni araştırmaların
bulguları ile tarih zenginleşir. Her yeni eklenen bilgi,
bütünün kendisini değiştirir. Diğer taraftan toplumsal
görüşler de durağan değildir. Bu iki husus tarihi protean
yapar” diyor. Churchill “Tek taraflı olmayan, realist hiç bir
tarih kitabı okumadım” diyerek tek taraflı tarih kitaplarının
objektifliğine duyduğu kuşkuyu dile getiriyor.

Artist: Hasan Ayçın, Turkey

E.Arıoğlu
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Eğer geleceği hep beraber kuracaksak, geçmişin yaralarını
sarmaya hep beraber gireşeceksek, hep birlikte yatırımlar
yapacaksak, bölgeyi barış havzasına çevirmeye kararlıysak
tarihimizle objektif olarak yüzleşmeli ve bizi bir araya
getirmekten alı koyan değer yargılarını bırakmalı ve
mazinin karmaşık his ve duygularını aşmalıyız. Bizi
ayıranları değil, birleştiren kardeşlik hisleri ile donanmış
hatıraları yakalamalıyız. Bu nedenle üçüncü önerim; tüm
Balkan Üniversitelerinin temsil edildiği bir bilimsel
komitenin, okullarımızda okuttuğumuz balkanlar
tarihini tekrar ele alarak bilimin objektif ışığında yeni bir
Balkanlar tarihi yazmasıdır. Belki böyle çok uluslu bir tarih
yazma gayreti tarihte ilk defa deneniyor olabilir. Çok taraflı
bir tarihsel perspektifin daha realist olacağı inancını
taşıyorum. Geçmiş geçmiştir. Tarih öç almak için değil, ders
almak için okunur.
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Değerli Konuklar;

Artist: Erdoğan Başol, Turkey
E.Arıoğlu
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Değerli Konuklar;
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İnsanlık dün çiftliklerde yaşıyordu. Bugün fabrikaların
etrafındaki şehirlerde yaşıyor. Yakın gelecekte yeni bir
şehircilik felsefesi doğacak ve insanlar sosyal, kültürel
aktivitelerle donatılmış yoğun teknoloji ve bilgiye dayalı
üretim merkezlerinin içinde veya yakınında yaşamaya
başlayacaklar. Bu yeni araştırma-geliştirme ve üretim
alanlarına tekno-polis veya tekno-park deniyor. Geleceğin
şehirleri tekno-polislerle içiçe veya yanyana olacak.

Artist: Hikmet Cerrah, Turkey
E.Arıoğlu
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Balkanlarda yeni şehirler kurulacak, mevcutlar elden
geçirilecek. Bu şehirleri geleceğin şehirleri halinde ve
geleceğin ihtiyaçlarına uygun inşa etmek ve geliştirmek en
akılcı yol olabilir. Tekno-polisler, bilgi yoğun üretim
merkezleridir. Ekonomik zenginlik yaratır, iş alanı açar ve
en önemlisi şirketlere bugün en çok gerekli entellektüel
kapitalleri sağlar. Bu nedenlerle dördüncü önerim:
Balkanları, iyi tasarlanmış tekno-polislerle donatmayı
önermek olacaktır. Balkan tekno-polisleri birbiri ile
rekabet eder nitelikte değil, birbirini tamamlar nitelikte
tasarlanmalıdır. Böylece balkan ülkeleri hızla entegre
edilmiş ve value added chain haline getirilmiş bir üretim
alanına hızla dönüştürülebilir. Böyle bir tekno-polisler
zincirinin maliyeti makul fakat getirisi çok yüksektir. Ayrıca
tekno-polisler balkan insanının yapısına çok uygundur.
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Değerli Konuklar;

Artist: Hasan Ayçın, Turkey

E.Arıoğlu

Değerli Konuklar;

Değerli Konuklar;
Sözlerimi bitirirken, tüm önerilerimi iş adamı kişiliğimle,
kişisel olarak yaptığımı vurgulamak istiyorum. Önerilerim,
Güney-doğu Avrupanın bilime dayalı olarak, eksiksiz
hepbirlikte ve hızla kalkınma sürecine sokulması
dileğimin ifadeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, yüksek
ilginize, saygı ile teşekkürlerimi sunarım.
Ersin ARIOĞLU
22 Ekim 1999

(Bled - Slovenia 22.10.1999)

SOUTH-EASTERN EUROPE
COMMON HISTORY

RICH CULTURES

PROTEAN HISTORY

REWRITING

KNOWLEDGE

SCIENCE & TECHNOLOGY
NETWORK of UNIVERSITIES
SEISMICITY of BALKANS

TECHNO-POLIS / TECHNOPARC
NEW URBANIZATION

INCREASE INTELLECTUAL CAPITAL

MASS TRAINING of the WORKFORCE
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Konuşmamın son önerisine geldim. Balkan ulusları
arasında özellikle ikili ekonomik ilişkiler sürdürülmekte.
Bölgedeki barıştan ve kalkınmadan tüm balkan ulusları
birlikte sorumlu ise ortak aklı ortaya çıkarmak ve ekonomik
kalkınmanın koordinasyonunu planlamak üzere; bir GüneyDoğu Avrupa Ekonomik İşbirliği organizasyonu
kurulmalıdır. Bu organizasyon Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Organizasyonu’nu (Organization of the Black Sea
Economic Cooperation – BSEC) kendisine bench-marking
yapmak üzere model olarak seçebilir. Belki BSEC, Balkan
ülkelerini kapsayacak biçimde genişletilebilir.
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ECONOMIC COOPERATION

ENDURING PEACE

ROBUST DEMOCRACY
PROSPERITY
GLOBAL INTEGRATION
E.Arıoğlu

