
 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Sözcüsü sayın Ayhan Bilgen, Saadet Partisi  genel başkanı 

sayın Temel Karamollaoğlu, İYİ Partinin Genel İdare Kurulu üyesi sayın Nuri Okutan, Şişli belediye başkanı  

sayın Hayri İnönü,düşünceleri ile  bölgede barışın ,özgürlüğün ve onurlu bir yaşamın mücadelesini veren değerli 

konuşmacılarımız, değerli basın çalışanları ve katılımcılar, “Bir arada yaşamanın ve barışın imkanlarını aramak” 

konulu Ortadoğu  konferansımıza hoş geldiniz.  

 

Öncelikle  bu değerli konferansın düzenlenmesinde iş ortaklığının ötesinde her türlü maddi ve manevi desteği 

esirgemeyen Şişli Belediyesi Başkanı Sayın Hayri İnönü'ye ve bu işin görünmez kahramanları olan Belediyenin 

ekibine, Konferansın temasını belirleyen, ona ruh katan  sevgili Prof.Dr. Yüksel Taşkın’a , İslam Özkan’a ,Prof 

Dr Hayri Kırbaşoğlu’na ve  konferansımıza önerileri ile katkıda bulunan  sayın Mehmet Bekaroğlu’na TÜSES 

Yönetim Kurulu olarak  teşekkür ediyoruz. 

Bugün burada geniş bir coğrafyadan yüzlerce farklı insan bir araya geldi. Fas, Tunus, Irak, İran, Suriye, Lübnan, 

Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan katılan konuşmacılar 

Ortadoğu’yu anlatacaklar ve dinleyecekler. Bu ülkelere  bakıldığında belli aidiyetlerle yola çıktığımız, o 

aidiyetlere dair hikayeyeler anlattığımız, onlar içinden siyaset yaptığımız  ya da kendi kimliklerimizi 

tanımladığımız düşünülebilir.  

 

Bu; bir noktaya kadar doğrudur. Öte yandan  konuşmaya başladığımızda aidiyetlerin sınırları, çeperleri erimeye 

başlar. Ortak hikayelerde buluşur, ortak akıllar üzerinden başka siyaset olanakları ortaya çıkar, gündelik 

hayatımızın benzerlikleri, duygularımızın kardeşliği ve acılarımızın yakındaşlığı anlaşılır. Dolayısıyla bizi 

farklılaştıran, bizi biz yapan şeylerin aynı zamanda her zaman yanıbaşımızdaki komşumuz, yani öteki ile olan 

derin bağımız olduğu görülür. 

 

Tunus’lu büyük düşünür İbn Haldun “coğrafya kaderdir” der. Coğrafya insanları kimlikleri ve sınırları olan 

bireyler yaptığı gibi onları birbirine de bağlar. Aynı ağıtları farklı dillerde söyleyenlerin ortak yaşamın 

koşullarını ve barış içinde bir arada yaşamı  birlikte kurmalarını da ister. 

 

Barış, soyut ve teorik bir şey değil. Yaşadığımız yerde, yaşadığımız toplum içinde tüm insanlar ile beraber 

hissettiğimiz, konuştuğumuz, yaptığımız ve geliştirdiğimiz bir şey. Bir çeşit kardeşlik, güven ve huzur hali. 

Başka bir başka deyişle, insanlık dediğimiz şeyin kendini tam anlamıyla gerçeklediği bir toplumsal aydınlanma 

hali.  Barış; hayatın müşterekliğini beraber ve dostça daha anlamlı olduğunu bize hissettiren bir uyanış. 

 

Bu konferanstaki konuşmaları dinleyip, oturumlara katılıp, workshop’da yer alırken bu dostane ruh haline ve 

olası bir barışa yapacağımız katkı tarifsiz. Çünkü bizim burada inanmaya başladığımız şey, yarın sokakta 

anlattığımız bir şey olacak. Ve bizim samimiyetimize inananlar aynı şeyleri tekrar tekrar anlatacak. Yayılan bu 

ortak barış dili bütün bu coğrafyaya hakim olacak. Ve barış bir gün mutlaka Kudüs’e de gelecek. 

 

İşte o zaman insanlığın paylaşamadığı ve biz birbirimizden farklıyız dediği ve uğruna savaştığı değerlerin; 

dünyaya insanlık ve barış üzerinden baktıklarında paylaşabildikleri ve ortak savundukları değerler olduğu 

anlaşılacak.  

İbn Haldun’un dediği gibi coğrafya kaderimiz. Bunu değiştiremeyiz, değiştirmemeliyiz de ancak  “kaderimizi” 

farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu içselleştirerek, birarada  barış içerisinde yaşarak sürdürebiliriz. 

 

Ortadoğu’nun geleceğine umut taşıyan ve özlediğimiz barış ortamına katkı sağlayan bir konferans olması dileği 

ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 


