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Meslek Odalarının ve Gönüllü Kuruluşların saygıdeğer yöneticileri, 
Değerli ESİAD Üyeleri,  
Sayın Konuklar, 
Medyamızın seçkin temsilcileri, 
 

Esasen her zaman sorunlu, ancak son yıllarda ülkemizi yakından etkileyen çok 

önemli değişimlere sahne olan Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alacağımız panelimize 

“hoş geldiniz” diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Hatırlayınız, Arap Dünyası 2010 yılına kadar ya İsrail’le ya da kendi aralarındaki 

anlaşmazlıklarla gündeme gelen, büyük çoğunluğu demokrasiden çok uzak 

yönetimlere sahip, ama iyi veya kötü bölgede istikrar dengesini koruyan ülkelerden 

oluşuyordu.  

 

2010 yılı sonlarında bölge, çoğumuz için sürpriz sayılacak gelişmelere sahne olmaya 

başladı. Tunus’ta başlayan iktidar karşıtı gösteriler, 10 gün sonra Cezayir’e, 2011 

Ocak ayında Lübnan’dan Yemen’e kadar birçok Arap Ülkesine sıçradı ve Tunus, 

Mısır, Libya gibi bazı ülkelerde yönetim değişikliklerine yol açtı. Bazılarında ister 

istemez bir reform süreci başlattı. Komşumuz Suriye’de de epeydir süregelen, 

kardeş kanı dökülen acımasız bir güç mücadelesi görüyoruz. 
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Aradan neredeyse iki yıl geçti, ama Arap Dünyası’ndaki gelişmelerin zihinlerimizde 

oluşturduğu sorular azalmadı, tam tersine çoğaldı : 

 

Bu süreç Arap ülkelerine demokrasi mi getirecek, yoksa eskilerini aratacak yeni 

vahşet imparatorluklarının temeli mi atılıyor? Yoksa, panelimizin başlığında da 

sorulduğu gibi, gelişmeler bir sosyal mühendislik ürünü olarak, bölgeyi yeniden 

şekillendirme operasyonu mu? Eğer öyleyse, tasarlanan yeni Ortadoğu düzeni nasıl 

bir düzendir ve Türkiye’nin yeni rolü ne olacaktır? Türkiye ne ölçüde inisiyatif 

sahibidir? Bölgede aktif rol oynama süreci, hangi riskleri beraberinde getirmektedir? 

Bölgemiz yıllarca sonu gelmeyecek bir savaş bataklığına dönüşebilir mi? Türkiye, 

son zamanlarda sözcülüğüne soyunma işaretleri verdiği Arap Dünyası’na ne derece 

güvenmelidir? Arap ülkeleriyle ortak noktalarımız ve hedeflerimiz gerçekten din 

ortaklığımızın çok ötesine geçecek düzeyde midir?  

 

Bu ve benzeri sorular, hepimizi yakından ilgilendiriyor. Gelişmeleri daha iyi anlamak 

ve yakından izlemek gibi bir görevle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu 

paneli düzenleme fikri de zaten böyle doğdu. Bugün, yurdumuzun farklı 

yörelerinden davet ettiğimiz çok değerli üç uzman öğretim üyesini, yine konuya 

yakından vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Alphan Manas’ın moderatörlüğünde 

dinleyerek, gelişmeleri hep birlikte daha iyi anlamaya, arka planını ve olası etkilerini 

analiz etmeye çalışacağız. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ederek bugün konuşmacı 

olarak aramızda bulunan Sayın Soli Özel’e, Sayın Prof. Dr. İlhan Uzgel’e ve Sayın 

Doç. Dr. Gökhan Bacık’a derneğimiz ve İzmir adına içtenlikle teşekkür ediyorum. 

 

Ben sözlerimi uzatıp zamandan çalmak istemiyor, sözü oturum başkanı Sayın 

Alphan Manas’a verirken, katılımlarınızla panelimizi onurlandırdığınız için teşekkür 

ediyor, tekrar “hoş geldiniz” diyorum.  

 


