
 

 

İhtiyac Liyakat ve Eleştirel Düşünce 
  
TAİM'in Çok Değerli Başkanı, Duayen Temsilci ve Büyüklerimiz, 
 
Öncelikle açılışta aranızda olamadığım için derin üzüntülerimi sunuyor; katkı, işbirliği ve teşrifleriniz 
için şükranlarımı arz ediyorum.  
 
Dünya’daki temel trendlere bakıldığında “mikro-milliyetçilik” “entegrasyon” ve “öngörülemezlik” 
üzerinden gelişen küresel rekabette, güvenliğin ve devletin yeni doğasını belirleyen meydan 
okumaların; “kaynak ve paylaşım krizi”, “üretim-tüketim-büyüme formülünün sürdürülemezliği”, 
Çin kaldıracı ile “orta sınıfın tasfiyesi”, “enerji, su ve gıda güvensizliği”, hayatın her alanında “4. 
boyuta geçiş”, “işgücünde insan kaynağının tasfiyesi”, değişen devlet doğası ve beklenti yönetimi 
temelinde “sert güçten yumuşak güce geçiş” olduğu temel referanslar olarak şekillenmektedir. 
  
Bu yeni küresel trendler ve bölgesel dengeler temelinde geliştirilecek Türkiye - Arap Ülkeleri 
Stratejik İşbirliği; din, dil, tarih ve coğrafya söylemlerini karşılıklı bağımlılığa taşıyan bir “model” 
ihtiyacını karşılamada örneklik teşkil edecektir. Siyasi iradenin içini dolduracak bir yol haritası ve 
envanter tanımlanmasına olan ihtiyaç da ivedi ve elzemdir. TASAM ve TAİM bu çerçevede sürece 
proaktif katkı sunacak olan ve 5 yıl sürmesi öngörülen Stratejik Diyalog Programı’nın derinleşmesi 
için çalışmaya devam edecektir. 
  
Bölgemizde Arap Baharı ile başlayan türbülansta ilan edilmemiş bir “Syks Pico” süreci derinleşerek 
devam etmektedir. Bölge ülkeleri arasındaki suni ve temelsiz rekabet bu bunalımı derinleştirmekte, 
20. yüzyılın başındakine benzer sonuçların yaşanması ihtimalini artırmaktadır. Karşılıklı bağımlılığı 
derinleştiren ve ulusal önceliklere empati yapan bir politika için Türkiye ve Arap Ülkeleri var olan 
sinerjiyi Bölge’ye çok taraflı olarak taşımalı ve daha fazla inisiyatif almalıdır. 
 
İhtiyaç medeniyetin üstadıdır. Bu prensipten yola çıktığımızda liyakat ve eleştirel düşünceyi 
yücelten bir perspektifle karşılıklı bağımlılığı inşa edebileceğimiz ortadadır. İhtiyaçlarımızı 
başkalarından karşılamaya devam ettiğimiz müddetçe konuşmaya ve konjonktürel krizlerle 
yüzleşmeye devam edeceğiz. 
  
Başlatılan Program'ın katılım ve yüksek katkılarınızla bu hedeflere stratejik katkı sunmasını diliyor, 
teşrifiniz için tekraren teşekkür ediyorum. 
 
Bugün yapacağınız öneri ve yapıcı eleştirilerin bundan sonraki sürecin inşasında anahtar bir rol 
üstleneceğini de ayrıca arz etmek istiyorum. 
 
İçten saygılarımla… 
 
( TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY | Türk - Arap Stratejik Diyalog Programı Akil Kişiler 
Toplantısı Açılış Konuşması | 11 Mart 2017, İstanbul )                                                                              


