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Hanımefendiler, Beyefendiler, çok değerli misafirler!  
Hepinize hayırlı sabahlar, 
 
İstanbul’da yeniden bulunmak benim için büyük bir mutluluk; Türkiye’ye daha önce yaptığım 
ziyaretlerden birçok güzel anı ile ayrılmıştım. Öncelikle bu konferansı düzenleyen 
organizasyon ekibine çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum;  konuşmacı olarak 
burada dostların arasında yer almak benim için büyük bir onur. 
 
Programa başlamadan önce kısaca birkaç şey söylemek istiyorum.  
 
Ekim 2010’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapmış olduğum konuşmayı şu cümlelerle 
tamamlamıştım: 
 
“Ancak dünyadaki ezilenlerin acılarını arttırmak yerine onlar için mücadele verdiğimiz ve 
onların acılarının çözümüne katkıda bulunduğumuz zaman geceleri rahatça uyuyabiliriz”.  
Ve belki iyimser bir şekilde şu cümleyi de sözlerime eklemiştim:  
 
“Belki bir dahaki sefere bir araya geldiğimizde sadece çatışmaları ve savaşları değil aynı 
zamanda gelişmeyi ve ilerlemeyi de konuşabiliriz”. 
 
Konuşmamdan sadece 6 hafta sonra ezilenler Tunus’ta, Mısır’da ve diğer Ortadoğu 
ülkelerinde halk ayaklanmaları başlattılar. Ezilenler kendileri için kimsenin mücadele 
vermediğini ve gelecekte de vermeyeceğini gördüler ve Tunuslu Muhammed Bouazizi 17 
Aralık 2010’da Sidi Bouzid kentinde çaresizce kendini ateşe verdi.  Keşke bu eyleminin 
Ortadoğu’da ne gibi değişimlere yol açtığını görebilseydi... 
 
Bugün burada pek de güvenli olmayan bir coğrafyada “Bölgesel Güvenlik” kavramını 
tartışmaya geldik? Bu güvenli olmama durumu gerçekten çok üzücüdür. En son Türkiye’de 
bulunduğum zaman Türkiye’nin dış politikası üzerinde durmuş ve özellikle “komşularla sıfır 
sorun” politikasından övgüyle bahsetmiştim. Bugün maalesef Türkiye komşuları ile birçok 
sorun yaşamaktadır.  
 



Önümüzdeki 2 gün boyunca gündemde olan önemli konuları tartışacağız. Kongre boyunca, 
bizleri nelerin beklediği konusunda gerçekçi olmamız, beklentilerimizin limitlerini bilmemiz 
ve bugün karşılaştığımız problemleri değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de 
son yaptığım konuşmada;  Machiavelli’den şu alıntıyı yapmıştım: 
 
“Yeni bir düzen kurma konusunda öncülük etmek kadar yürütülmesi daha zor, başarılı olup 
olunmayacağı daha şüpheli, yönetilmesi daha endişe verici bir başka iş yoktur. Zira eski 
düzenden çıkarı olanların tümü, yenilikçilerin düşmanıyken, yeni düzenden yarar 
sağlayacaklardır”.  
 
Bu alıntının üstünde bir kez daha durarak, reform hareketlerinin kolay olmadığı ve reform 
süreçlerinin uzun ve çetin birer yol olduğunu belirtmek istiyorum.  
 
Fakat her halükarda, Libya, Yemen, Mısır ve Tunus’taki olaylara binaen, reformların daha 
uzun vadede gerçekleştirilmeleri daha sağlıklıdır. Bu ülkelerdeki halk hareketlerini 
destekleyen ya da karşı olan herkesin düşüncelerini dinlemek istiyorum. Uzun yıllar boyunca 
bu coğrafyada çok fazla kan döküldü; artık sorunları barışçıl yollardan çözmeyi öğrenmemiz 
gerekiyor. Burada asıl önemli olan barışı hangi yollarla sağlayabileceğimizdir. Umarım uzun 
vadede bu konu daha fazla gündeme gelir.  
 
Kongrenin herkes için verimli geçmesini umuyor ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür 
ediyorum.   
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