
RU 31. Dünya Kogresi'ne kat›lan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin (SSCB)
son Devlet Baflkan› Mikhail S. Gorbaçev,

Türkiye ve Rusya'n›n ortak gelece¤i için kongre-
nin önemine de¤inerek, kendi devlet baflkanl›¤›
zaman›nda, Türk inflaatç›lar› ve inflaat flirketleri-
nin Moskova'ya gelen ilk ifladamlar› grubu oldu-
¤unun söyledi. O dönemden beri, Türk ifl adam-
lar› konusunda olumlu izlenimlere sahip olduk-
lar›n› belirten Gorbaçev, “Rusya'da çok büyük
yat›r›m projeleri gelifltiriliyor. Karayolu, demir-
yolu, inflaatlar› da söz konusu bu yollar her yön-
de ülkelerimizi afl›p geçecek. 9,5 zaman dilimini
aflarak geçerek bir baflka ülkeye ulaflacak bu yol-
lar bu f›rsatlar› tabii ki, büyüme yolunda de¤er-
lendirece¤iz” diye konufltu. Karayolu tafl›mac›l›-
¤›n›n, bir insan›n vücudundaki damar sistemi gi-
bi bütün dünya için çok önemli oldu¤unu dile
getiren Gorbaçev, e¤er karayolu tafl›mac›l›¤› iyi
çal›fl›rsa tüm organizman›n bundan olumlu etki-
lenece¤ine dikkat çekti.

ULAfiTIRMA HAYATIMIZIN HER ALANINDA 

‹pek Yolu'nun yeniden canland›r›lmas› ko-
nusunun önemine dikkat çeken Gorbaçev, “So-
mut bir flekilde ‹pek Yolu’nu yeniden canland›r-
ma konusunu tart›fl›yorsunuz. Bu da birli¤inizin
liderlerinin stratejik bir vizyona sahip oldu¤unu
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“Karayolu Tafl›mac›l›¤›
‹nsan Vücudundaki
Damar Sistemi Gibidir”

MIKHAIL S. GORBAÇEV:

Sovyetler Birli¤i eski Devlet Baflkan› Mikhail S. Gorbaçev, ülkelerin geliflmesine
büyük katk› sunan ulafl›mda, güvenlik ve emniyetin hâlâ büyük bir problem
oldu¤unu belirterek, karayolu tafl›mac›l›¤›n›n, bir insan›n vücudundaki damar
sistemi gibi bütün dünya için çok önemli oldu¤unu, e¤er karayolu tafl›mac›l›¤› iyi
çal›fl›rsa tüm organizman›n bundan iyi etkilenece¤ini söyledi
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gösteriyor. Bu vizyonu memnuniyetle karfl›l›yo-
ruz. SSCB'nin Baflkan› oldu¤um dönemde Pasi-
fik bölgesine do¤ru bütün dünyan›n yol ald›¤›-
n›, yaklaflt›¤›n› söylemifltim dolay›s›yla sizin bir-
li¤inizin liderleri de ayn› flekilde düflünüyorlar.
Biz müttefikiz; ayn› yönde düflünüyoruz ve bu
planlar› aram›zda tart›fl›rken sizlerle birlikte ol-
maktan büyük bir gurur duyuyorum” diye ko-
nufltu. Gorbaçev, herkesin tüketici oldu¤unu ve
ulaflt›rma sektörünün getirdi¤i ürünleri tüketti-
¤ini ifade ederek, ulaflt›rman›n hayat›n her afla-
mas›nda insanlarla birlikte oldu¤unu ifade etti.
“fiehirler infla ediliyor, pazarlar, dükkânlar aç›l›-
yor. Bu pazarlar aç›labilir, ancak kamyonlar
ürünleri ulaflt›rabilirse. Dolay›s›yla ülkelerin ge-
liflmesine büyük katk›n›z var, güvenlik ve emni-
yet hâlâ büyük bir problem” diyen Gorbaçev,
ulafl›mdaki güvenlik ve emniyet sorunlar›na dik-
kat çekti. Gorbaçev, hâlâ birtak›m trajik kazala-
r›n oldu¤unu an›msatarak, “Özellikle Rusya için
bu büyük bir problem, ülkemiz çok h›zla büyü-
yor, özellikle Moskova'da kazalar art›yor. Kara-
yolu tafl›mac›l›¤›n›n bu kadar h›zl› art›fl›na haz›r
de¤iliz ve bu tafl›mac›l›¤› güvenli hale getirme-
mifliz” dedi. Gorbaçev, karayolu tafl›mac›l›¤›n›n
ciddi bir flekilde ele al›nmas› gerekti¤ini vurgu-
lad›.

RUSYA'DA OLANLARI HERKES ANLAMIYOR

Gorbaçev, dünyada bir yandan üretim ve
ekonominin geliflti¤ini, di¤er yandan da siyasi
geliflmelerin yafland›¤›n›, 20. yüzy›l›n çok zor ve
trajik bir yüzy›l oldu¤unu, ama ayn› zamanda da
dünyaya yeni geliflmelerin getirildi¤i bir dönem
oldu¤unu söyledi. 

Gorbaçev, 20. yüzy›lda birçok teknolojik
geliflmenin yan› s›ra, onlarca ülkenin de ba¤›m-
s›zl›k kazand›¤›n› an›msatarak, yüz küsur ülkede

diktatoryalar›n y›k›ld›¤›n› söyledi. Politikac›lar›n, k›sa yolu tercih etme ve insanla-
r›n düflündü¤üne önem vermeme gibi al›flkanl›klar›n›n geçmiflte kald›¤›n› anlatan
Gorbaçev, 1980 ortalar›na kadar SSCB'de yeni de¤iflimlerin bafllad›¤›n› an›msata-
rak, Rusya'da hâlâ yapacak çok fleyin oldu¤unu söyledi: “Daha ifllerimizin yar›s›na
ulaflabildik, yap›lmas› gereken çok fley var ülkemizde. Bütün dünyadan gelen in-
sanlar var burada. Ülkemde olanlar› herkes anlam›yor, dolay›s›yla bunlar› dile ge-
tirmek laz›m. Rusya demokrasi yolunda do¤ru yolda hareket etmektedir. Rusya
büyük tarihi, entelektüel, do¤al potansiyel ve kaynaklar›n› kullanarak yeni küresel
dünyaya kat›lmaya haz›rlanmaktad›r. Hepimizin küreselleflmifl dünyada yaflamay›
ö¤renmemiz gerekir. Bu durumu yeni anl›yoruz. Uluslararas› politikada çok hata-
lar, çat›flmalar, demokrasiden sapmalar gördük. Bütün bunlar› art›k geçmiflte b›-
rakmak laz›m. Önümüzde çok büyük imkânlar var art›k.”

B‹R GECEDE DAHA DEMOKRAT‹K VE BÜYÜK B‹R ORTADO⁄U 
YARATMAYA ÇALIfiTILAR

SSCB'de hükümetin, nesillerin de¤iflmesinin çok önemli oldu¤unu dile getiren
Gorbaçev, yeni nesil Sovyet liderleri olmasayd› durumun farkl› olaca¤›n› söyledi.
Gorbaçev, yeni nesil Sovyet liderlerinin savafl görmediklerini ve yeni dönemlerin
zorluklar›n› tan›d›klar›n› anlatarak, “Yeni planlar› üstlenebiliyorlar, ama bizim da-
ima Bat›'da ortaklar›m›z vard›. Onlar olmasayd› bizim inisiyatiflerimiz baflar›l› ola-
mazd›. Bizleri farkl› yöne do¤ru götürdüler. Yap›lmas› gereken fleyler vard› ve bun-
lar› yapt›lar” diye konufltu. 

Gorbaçev, tüm olanlar›n birtak›m nedenleri oldu¤una iflaret ederek,  ana nede-
nin ise Bat›'n›n so¤uk savafl› kazand›¤›na inanmas› oldu¤unu belirtti. “Bu karma-
fl›k zafer zor, a¤›r bir hastal›kt›. ABD'li dostlar›m›z, hâlâ bu hastal›ktan mustarip-
ler iyileflmediler. Ama baz› di¤er Bat›l›lar bu hastal›ktan kurtuldular. Bu sapt›r›lm›fl
dünya görüflü sonucunda bugünkü durumla karfl› karfl›yay›z. F›rsatlar de¤erlendi-
rilmedi, on befl y›l boyunca f›rsatlar yitirildi. Tek yönlü olarak insanlar yeni impa-
ratorluk kurmaya çal›flt›lar. Bir gecede daha demokratik ve büyük bir Ortado¤u ya-
ratmaya çal›flt›lar ve baflar›s›z oldular” dedi.

S‹LAHLANMA YARIfiI SÜRÜYOR

Baflar›s›zl›¤›n, eski yaklafl›mlar ve modas› geçmifl yöntemlerden dolay› gerçek-
leflti¤ini söyleyen Gorbaçev, insanlar›n endifleli oldu¤unu, 21. yüzy›l flartlar›na
adapte edilmemesinin güç politikalar› ve savafllar yaflatt›¤›n› belirterek, Avrupa'da,
Orta Do¤u'da istikrars›zl›¤a neden olan savafllar yafland›¤›n› ve en önemli sermaye
olan güvenin yitirildi¤ini vurgulad›. Hayali birtak›m jeopolitik avantajlar peflinde
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koflularak uluslararas› yasalar›n göz ard› edildi¤ini, nükleer silahs›zlanma sürecinin
durduruldu¤unu, yeni silahlanma yar›fllar› görüldü¤ünü ifade eden Gorbaçev,
“Bugün milyonlarca dolar silaha harcan›yor. Bunun yar›s› Washington'daki dost-
lar›m›z taraf›ndan harcan›yor. So¤uk Savafl’›n zirvesindeyken harcad›klar›n›n daha
fazlas›n› harc›yorlar ve yüzlerce farkl› ülke var. Dünyada tarih bütün bu kültürleri
birbirine ba¤l›yor ve bir gecede bir fleyi keser gibi de¤ifltiremezsiniz. Modas› geç-
mifl çözümlerle çözemezsiniz” diye konufltu. 

KÜRESEL ISINMA fiOKLARI KIRMIZI ALARM VER‹YOR

Dünyada zorluklar›n üç taraftan geldi¤ini dile getiren Gorbaçev, bunlar› gü-
venlik sorunlar›, yoksullu¤un getirdi¤i sorunlar ve çevre sorunlar› olarak s›ralad›.
“Ekosistemin yüzde 50'si tamamen bozulmufl durumda. Küresel çevre felaketine
do¤ru h›zla yol al›yoruz” diyen Mihail Gorbaçev, yap›lan tahminlere göre s›cakl›-
¤›n 1,8-4 derece artaca¤›n›, bunun büyük floklara, felaketlere neden olaca¤›n› söy-
ledi. 

Green Cross International'›n problemlere dikkat çekti¤ini belirten Gorbaçev,
“Elimizde yeterli derecede orman var san›yorduk, ama hiçbir fley yeterli durumda
de¤il. Bu nedenle çevreye yat›r›m yapmad›k bugüne kadar ihmal ettik. Bunun so-
nucu olarak baz› adalar,  ada ülkeler tamamen deniz alt›nda kalacaklar” dedi. Ay-
r›ca küresel olarak su kriziyle karfl› karfl›ya kal›naca¤›n› anlatan Gorbaçev, su prob-
leminin belli ülke ve bölgelerde en önemli sorun oldu¤una dikkat çekti. “‹ki mil-
yar insan›n sanitasyona eriflimi yok. Dünyadaki bulafl›c› hastal›klar›n yüzde 80’i kö-
tü sudan yay›l›yor” diyen Gorbaçev, su sorununun ayn› zamanda fevkalade büyük
zorluklar yaratt›¤›n›, sulamay› da zorlaflt›rd›-
¤›n›, dolay›s›yla flimdiden birtak›m g›da kriz-
lerinin görülmeye bafllad›¤›n› vurgulayarak
flöyle konufltu: “Dünya nüfusunu en az yar›-
s›n› tehdit eden bir kriz bu. Böylesine güzel
bir günde Gorbaçev  bizi korkutuyor diye
düflünebilirsiniz, ama birtak›m kararlar ver-
memiz, gerçekçi olmam›z gerekir. Ulusal,
bölgesel, uluslararas› çapta da do¤ru politika-
lar› seçmemiz gerekir. Ancak ortak çabalarla
bu problemlerle bafla ç›kabiliriz. Tek bir ül-

ke, tek bafl›na mücadele edemez.”

ZOR KULLANMAK PROBLEMLER‹ ÇÖZMEZ

Problemlerin zor kullanarak çözülemeyece-
¤inin alt›n› çizen Gorbaçev, uluslararas› teröriz-
min de zor kullan›larak çözülemeyece¤ini belirt-
ti. Gorbaçev, uluslararas› terörizmin yoksulluk-
tan kaynakland›¤›na iflaret ederek, “Milyonlarca
insan›n zor durumda yaflamas›ndan kaynaklan›-
yor. fiartlar, insanlar› o noktaya itiyor. Diploma-
tik yaklafl›ma sahip olmam›z gerekir. Yoksul in-
sanlar›n insan onuruna sahip yaflamalar› için bu-
nu yapmam›z gerekir. Kamuoyu olmadan, ka-
muoyunun ve sivil toplumun etkisi olmadan ve
siyaset yapanlar üzerine onlar›n etkisi olmadan
baflar›l› olamay›z ve geliflmenin, kalk›nman›n en
uygun yolunu bulamay›z. Siyasette, ifl dünyas›n-
da, hukukta ve kara tafl›mac›l›¤›nda da ilk anla-
mam›z gereken budur. Bu çok önemli ve içinde
yaflad›¤›m›z dünyay› anlamaya çal›fl›yoruz ve ne
yapmam›z gerekti¤ini anlamam›z gerekir.”

Gorbaçev, sözlerini bitirirken yeni ve daha
adil, daha güvenli uluslararas› düzene geçebil-
mek için iyi liderli¤e ihtiyaç oldu¤unu ifade ede-
rek flunlar› söyledi: “Bu AB veya Bat›l› ülkeler ta-
raf›ndan yap›labilir, ama bunun yap›lmas› için
kendi yaklafl›mlar›n› de¤ifltirmeleri gerekir. Çin,
Hindistan, Brezilya, Rusya gibi ülkelerin kat›l-
mas› gerekir. Bu ülkeler ABD'nin rolünü üstle-
nebilirler. ABD üstün bir ülke, ama küresel po-
lis, küresel dayatmac› olmak yerine partnerleriyle
ortaklaflmal›d›r.” Gorbaçev, “Sizlere içinde yafla-
yaca¤›m›z, çal›flt›¤›m›z ortam› anlatmaya çal›fl-
t›m” diyerek konuflmas›n› sonland›rd›.
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