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Gezegensel Gerçekçilik
NATHAN GARDELS
Noema

Yanlış metaforun gücü, tarihi dolambaçlı bir yola sokarak,
gittikçe daha hızlı ısınan bir gezegen problemini çözmek
için zaten çok fazla olmayan değerli zamanımızı ziyan edebilir. İş iklime geldiğinde, zaman etik bir boyuttur. Günümüzde böyle bir dolambaçlı yol, Batı’nın Çin’le 20. yüzyılda Sovyetler Birliği’yle olan nükleer yüzleşmeden çok da
farklı olmayan bir soğuk savaşa girmek üzere olduğu görüşüdür.
Birkaç ana fark var. Öncelikle, ekonomik olarak izole
olan Sovyet bloğundan farklı olarak, günümüzde Çin küresel ekonomiye entegre bir durumda. Onun ve birçok
başka ülkenin talihi bu karşılıklı bağımlılığa bağlı.
İkincisi, Rusya, özlemleri Batıya yönelik olan bir Avrasya gücüydü ve bundan dolayı ideolojik yarışma Sovyet
sisteminin bastırdığı görece paylaşılan değerler alanında
gerçekleşiyordu. Günümüzdeki Çin, bunun tersine (üniter
devletin birey ve sivil toplum karşısındaki egemen rolü,
düzen ve özgürlük konusunda), Batı’nınkilerden tamamen
farklı bir uygarlık değerleri kümesinin binlerce yıllık tarihi
üzerinde yükseliyor.
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Geçmiş yıllar içinde yaptığımız birçok konuşmada Sin-

Xi Jinping’in Çin uygarlığını “yeniden gençleştirme” proje-

gapur’un kurucusu Leen Kuan Yew, benim, Çin’in refahı

sinin bütün amacı, teknolojik olarak bir daha asla Batı’nın ge-

arttıkça batıya daha çok benzeyeceği şeklindeki beklenti-

risine düşmemek ve utanç verici Afyon Savaşlarında olduğu

me ısrarla karşı çıktı. Bana 1990’ların başından beri birçok

gibi emperyal egemenliğe karşı savunmasız kalmamak. Çin

kez “Çin bir demokrasi olmayacak; Batı’nın onurlu bir üyesi

liderliğinin geleceğin enformasyon teknolojilerinde, özellik-

olmayacak” dedi.

le de yapay zekâ konusunda Batı’yı yenme tutkusunun sebe-

Üçüncü olarak, Soğuk Savaş’ın sıcak savaşa dönüşme-

bi bu. Ama bu tür teknolojiler yalnızca takım tezgâhı ve seri

sini engelleyen varoluşsal nükleer yıkım tehdidi, insanların

üretim gibi bir üretim faktörü olmakla kalmıyor, Doğu ve Batı

parçalanmış atomun sırlarını keşfetmiş olmasından kay-

arasındaki ana farkı oluşturan ifade özgürlüğünün kontrolü,

naklanıyordu. Şimdiki varoluşsal tehdit ise insanlığın doğa-

enformasyon akışı ve veri kullanımıyla da ilgili.

yı anlamadaki eksikliğidir; o kadar çok kişiye refah getiren

Bu farkı yapay zekânın başkalarının yaşamının totaliter

endüstriyel ilerlemenin aynı zamanda güneşten optimal

gözetimi için kullanılmasından daha iyi gösteren bir şey

uzaklıkta bulunan yaşanabilir bir iklimin hassas dengesini

yoktur. Örneğin, devlet tarafından Xinjiang bölgesindeki

bozduğudur.

Uygur azınlığın sanal ve gerçek hayatlarını hack’leyerek
onların düşüncelerini, bağlılıklarını ve hareketlerini izlemek

Ortak zemin

için yapay zekâdaki son gelişmeleri kullanan bir genç dijital

İşte umudun tarihin tekrarlanmasından uzaklaştığı yer bu-

dedektifler ordusunun istihdam edildiği biliniyor.

rası. Modernleştiricilerin iklim değişikliğini geç fark etme-

Bunun ötesinde, hepimiz Hong Kong’un özerkliğinin ve

si, hem Batı’da hem de Doğu’da, en yeni bilimsel mutaba-

bağımsız yargı sisteminin Pekin’de düzenlenen yeni ulusal

kat ile insanların ve doğanın bir olduğu ve aynı ayrılmaz

güvenlik yasası tarafından nasıl sistematik olarak yok edil-

bağlayıcı dokudan oluştuğu şeklindeki Çin’in antik Daoist

diğini gördük. En korkutucusu ise modası geçmiş bölgesel

kozmolojisinin bağdaştığı bir ortak zemin yaratıyor.

egemenlik dogması adına Tayvan’ın zorla alınması tehdi-

Dao’nun Yolu doğal düzenle senkronize bir şekilde yaşa-

dini içeren askeri manevra sataşmaları. Bir sonraki dünya

mak anlamına gelir. Paradoksal şekilde, yeni bir Soğuk Sa-

savaşını başlatacak olan, her şeyden çok, adanın mevcut

vaşı engellemekte en etkili olacak şey, küresel ısınmanın

en katılımcı demokrasi haline gelmiş olan siyasi kültürünü

dengesizliği konusundaki evrensel alarm olabilir.

ezmeyi amaçlamak olacaktır.

Bunların hiçbiri Çin ve Batı arasında anlaşmazlık olma-

Anlaşmazlık ile işbirliğinin bir arada var olmasını gerek-

yacağını ileri sürmüyor. Tam tersine, işbirliğinin şart oldu-

tiren 21. yüzyıl gerçeklikleri, yeniden bölünmüş bir dünya

ğu kadar anlaşmazlığın da o kadar engellenemez olduğu

yaratmamanın en iyi yolunun “gezegensel gerçekçilik”

anlamına geliyor.

stratejisi olduğunu öne sürüyor.
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İşbirliğini yoğunlaştırmak
Çin dışarıdan doğru değiştirilemez. Değişim eğer ona sahip olanlar tarafından yapılırsa gerçekleşebilir ve sürebilir.
Ama Çin’in içeride yaptığı her şey biz geri kalanları da etkiliyor. İşin içine gerçekçilik burada giriyor.
Bu da teknolojiyi totaliter amaçlar için kullanmayı
mahkûm etmekten çekinmemek anlamına geliyor. Çünkü
Çin’in bu cephede tutuşturacağı yol sadece Çin’de kalmayacak. Eğer Hong Kong, Covid’in getirdiği dikkat dağıtımı
ve Trump kaosu koşullarında çoktan umutsuz vaka haline
geldiyse, gelecekte Tayvan’ın özerkliğini daha iyi savunmak gerekiyor.
Ama aynı zamanda hem iklim konusunda hem de pandemi biliminde gezegensel çıkarların çakıştığı yerlerde
(bu yeryüzünde mikrop evreninde yaşayan herkesi ilgilendiren alanlarda) işbirliğini yoğunlaştırmak anlamına
geliyor.
Bu rakipler partnerliğinin gerçekçi yanı, bağlantı kurulmasını önermez. İklim ve pandemiler kendi başlarına mutlak gezegensel çıkarlardır. Bu alanlarda işbirliği, başka yer-

Kısa zaman önce Joe Biden’ın baş güvenlik danışma-

lerde daha az anlaşmazlık olacağı anlamına gelmiyor. Ama

nı Jake Sullivan’la çevrimiçi bir seminere katıldım. Çin’le

paylaştığımız insanlığımızın algılanabileceği bir iyi inanç

anlaşmazlıkların, işbirliğinin şart olduğu kadar engellene-

bölgesi olmadan diğer her şeyin sonsuza kadar güvensiz-

mez olacağını belirttim ve yeni bir yönetimin “rakiplerin

liğin gölgesinde kalacağı da doğru. Buradaki umut da, sıkı

partnerliği” fikrine nasıl bakacağını sordum. “Biden, Hong

rekabete rağmen, en azından etik konusunda ve hatta bel-

Kong konusunda ve gerekli diğer yerlerde sıkıca geriye

ki biyoteknoloji ve yapay zekâ alanında temel araştırmayı

itecek” dedi, “iklim ve pandemi gibi çıkarların buluştuğu

çerçeveleme konusunda da ortak bir nokta bulunabilecek

yerlerde de ileriye itecektir.”

olmasıdır. Bu teknolojiler hepimiz için insan olmanın anlamını değiştirecek.

Sullivan, 2013’te Joe Biden başkan yardımcısıyken, tam
da Çin Güney Çin Denizi’nde kendisine ait olduğunu iddia

Kendi çıkarlarını ustaca kovalamada binlerce yıllık tec-

ettiği adalarda egemen bir hava bölgesi kurma peşindey-

rübeye sahip olan Çin, önüne gelen fırsatları değerlendir-

ken onunla birlikte Çin’e gitmişti. Anlattığına göre, Xi ve

mekten kaçınmaz. Sert ama çoğunlukla boş söylemlere

diğer liderlerle yedi saat toplantı yaptıktan sonra Biden,

rağmen, Trump yıllarının tutarsız ve stratejisiz hali, kurnaz

Xi’ye: “Bu davranışınızı kabul etmiyoruz, buna izin ver-

Çin yönetiminin bu boşlukta yeniden gençleştirme strate-

meyiz. B-52’lerimizi tam o bölgeden uçuracağız” demiş-

jisini ne kadar ileri götürebileceğini test etmesini sağladı.

ti. “Ama aynı zamanda, iklim konusunda bir araya gelir ve

Bu boşluk yeni bir Amerikan rejimi tarafından tutarlı bir

tüm dünya için bu yolda ilerleyebilirsek, birlikte çalışmaya

gezegensel gerçekçilik stratejisiyle doldurulabilir, Çin’in

niyetli ve hazırız.”

son zamanlardaki kavgacılığı dizginlenebilir ve iki taraftaki
şahinlerin yükselen harareti alınabilir.

Sullivan, eğer Biden seçilirse alacağını düşündüğü yeni
duruşu şöyle özetledi: “Çin’le işbirliği yapmak bir şekilde
onların bize bir iyilik yapıyor olması gibi görülmemeli. Her

Joe Biden seçilirse

ikimizin de çıkarına olan bazı konularda işbirliği yapmamı-

Eğer Joe Biden ve ekibi ABD başkanlık seçimini kazanırsa

zın gerekmesi, onlara taviz vermemiz anlamına gelmiyor

ilişkiyi daha önceki haline geri getirmekten çok günümü-

ve gelmeyecek.”

zün şartlarına göre ayarlama şansı doğabilir.

Özet olarak, gezegensel gerçekçilik budur.
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Batı Dünyasına Mesajım:

Medeniyetiniz Dünyayı Yok Ediyor
NEMONTE NENQUIMO
The Guardian

Dokuz Amazon ülkesinin değerli başkanları ve yağmur
ormanlarımızın talan edilmesinde sorumluluğu bulunan
diğer dünya liderleri…
Benim adım Nemonte Nenquimo. Ben bir Waorani kadınıyım, bir anneyim ve halkımın lideriyim. Amazon yağmur
ormanları benim evim. Size bu mektubu yazıyorum çünkü
yangınlar tüm hızıyla sürüyor. Çünkü şirketler hâlâ ırmaklarımızı kirletiyor. Çünkü madenciler hâlâ altınımızı çalıyor
(500 yıldır yaptıkları gibi) ve arkalarında derin çukurlar
ve zehir bırakıyorlar. Çünkü toprak hırsızları beyaz adam
et yesin diye, hayvanlara otlak yapmak için hâlâ ormanlarımızı kesiyor. Çünkü siz bizim asla faydalanamayacağımız ekonominiz canlansın diye topraklarımızı ele geçirme
planları yaparken, yaşlılarımız koronavirüsten ölüyor. Çünkü buranın yerlileri olarak bizler sevdiğimiz şeyleri, yaşam
tarzımızı, ırmaklarımızı, hayvanlarımızı, ormanlarımızı, yaşamı savunuyoruz ve bizi dinlemenizin zamanı geldi.
KASIM ‘20 / 4

Amazon’daki yüzlerce dilin her birinde siz için yabancı,
dışarıdan gelen için bir kelime vardır. Benim dilim olan Wa-

sürdürdüğünüzde, yalan söylediğinizi biliyoruz; bu topraklarda biz yaşıyoruz ve çığlıklarını ilk biz duyuyoruz.

oTededo’da bu kelime “cowori”. Aslında bunun kötü bir ke-

Üniversiteye gitme; doktor, avukat, siyasetçi ya da bi-

lime olması gerekmez. Ama sizin yüzünüzden bu kötü bir

lim insanı olma şansım olmadı. Atalarım benim öğretmen-

kelime. Bizim için bu kelimenin anlamı şudur: Beyaz adam

lerim oldu. Orman benim öğretmenim oldu. Ve yeterin-

elindeki gücün ve yaptığı tahribatın farkında değil.

ce öğrendim (dünyanın her yerindeki yerli kardeşlerimle

Yerli bir kadının size kibirli demesine muhtemelen alışkın

omuz omuza konuşuyorum). Siz yolunuzu kaybettiniz ve

değilsiniz, hele böyle bir platformda. Ama yerli halklar için

başınız belada (gerçi ne durumda olduğunuzun farkında

mesele gayet net: Bir şey hakkında ne kadar az bilirseniz si-

değilsiniz). Üstelik sizin neden olduğunuz bu bela, yeryü-

zin için o kadar az değeri olur, yok etmesi o kadar kolaydır.

zündeki bütün yaşam biçimleri için bir tehdit.

Kolaydan kastım ise şu: Hiçbir suçluluk hissetmeden, vic-

Medeniyetinizi üzerimize boca ettiniz ve bakın şimdi ne

dansızca, ahmakça hatta haklı olduğuna inanarak. Bizim gibi

haldeyiz: Küresel salgın, iklim krizleri, türlerin tükenmesi

yerli halklara tam olarak bunu yapıyorsunuz işte; yağmur or-

ve hepsinin kökeninde spiritüel yoksulluk. Yıllardır bizden

manlarımıza ve nihayetinde gezegenimizin iklimine…

aldınız, aldınız, aldınız… Bizi tanımak için cesaretiniz, me-

Amazon yağmur ormanlarını anlamamız binlerce yılımı-

rakınız veya saygınız yok. Nasıl baktığımızı, düşündüğü-

zı aldı. Nasıl yaşadığını, sırlarını; hayatta kalmak ve birlikte

müzü, hissettiğimizi ve yeryüzü hakkında neler bildiğimizi

yeşermek için neler yapmamız gerektiğini… Benim halkım,

anlamak istemediniz.

Waorani, sizi yalnızca 70 yıldır tanıyor (1950’lerde Ameri-

Ben de bu mektupla size bunları öğretemem. Bunu an-

kalı evanjelik misyonerler sayesinde “bağlantı kurduk”)

lamak için bu ormana, buraya, binlerce ama binlerce yıldır

ama biz hızlı öğreniriz. Üstelik siz yağmur ormanları kadar

nasıl bir sevgi beslediğimizi anlamanız gerekiyor. Hem de

karmaşık da değilsiniz.

en derin anlamında bir sevgi, hürmet. Bu orman bize nasıl

Petrol şirketleri o kadar harika teknolojilere sahip ki, al-

nazikçe yürüyeceğimizi öğretti; çünkü dinledik, öğrendik

tınızdaki petrolü sinekkuşunun çiçeğin nektarını çekmesi

ve onu savunduk. Bize her şeyi verdi: su, temiz hava, gıda,

gibi çektiğini söylediğinizde, yalan söylediğinizi biliyoruz

barınak, ilaç, mutluluk, anlam. Ve siz bunları alıyorsunuz;

çünkü atıkların biriktiği nehir yataklarını görüyoruz. Ama-

sadece bizden de değil, gezegendeki herkesten ve gele-

zon’un yanmadığını söylediğinizde yalan söylediğinizi bil-

cek nesillerden.

mek için uydu görüntülerine ihtiyacımız yok; çünkü asırlar

Amazon’da sabahın erken saatleri, hemen şafaktan

önce atalarımızın diktiği meyve ağaçlarından çıkan du-

önce: Bizim için hayallerimizi, en naif düşüncelerimizi pay-

manlar ciğerlerimize doluyor. İklim sorunlarına çözüm bul-

laşma zamanı. Ve hepinize sesleniyoruz: Yeryüzü sizin onu

mak için canla başla çalıştığınızı söylediğinizde, bir yandan

kurtarmanızı beklemiyor, sadece saygı bekliyor. Yerli halk-

da söküp çıkarmaya ve kirliliğe dayalı dünya ekonomisini

lar olarak bizler de aynısını bekliyoruz.
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İnovasyon ve Kapsayıcılık
Arasındaki Döngüsel İlişki
PARIS WILL
LSE Business Review

Paris Will, “Kapsayıcı bir işyeri kültürünün
önünde bazı engeller olsa da, uygun bir liderlik
biçimi benimsemek bu engelleri aşmada işe
yarayabilir” diyor.
Günümüz dünyasında işyeri sürekli gelişiyor. Bu nedenle
liderler şartlara uyum sağlamalı, yeni durum ve sorunlar
ortaya çıktıkça bunlara hemen yanıt verebilecek esneklikte olmalıdır. Bu sürekli ilerleme hali, organizasyonun iş
hedefi odaklarında kaymalara neden olabilir. İnovasyon ile
çeşitlilik ve kapsayıcılık, son zamanlarda organizasyonlarda en çok ilgi gören iki alandır.
İnovasyon, rekabetçiliği odak noktası alan organizasyonlarda, yeni fikirlerin gelişmiş ürün, süreç veya hizmetlere
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dönüştürüldüğü, çok aşamalı bir süreci ifade eder. 2018’de,

kapsayıcı şirketlerin kendi alanındaki inovasyonlara öncü-

hızlı büyüyen şirketlerin yüzde 62’si, yatırımlarının çoğunu

lük etme olasılığının 1,7 kat daha yüksek olduğunu ortaya

inovasyon teknolojilerine yapmayı planladığını belirtti.

koyuyor. Bu da kapsayıcılığın, daha adil bir işyeri ortamı

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ise genellikle adaleti teşvik et-

yaratmanın yanı sıra inovasyon performansını iyileştirme-

meye çalışan organizasyonların odak noktasıdır. Çeşitlilik,

nin bir yolu olarak da hizmet edebileceğini gösteriyor.

işyerinde çalışanların demografik yapısındaki heterojenliği

Kapsayıcılık ve inovasyon arasındaki ilişkiye dikkat çeken

ifade eder. Kapsayıcılık ise bu farklı kişilerin, çeşitli orga-

başka bulgular da var. Yine de bu ilişkinin altında yatan

nizasyonel süreçlere katılımını tanımlar. Yöneticilerin yüz-

nedenler, bir bakışta anlaşılacak kadar açık olmayabilir.

de 69’u, çeşitlilik ve kapsayıcılığın acil bir sorun olduğunu

İşyerinde kapsayıcılığı artırmanın en önemli sonuç-

düşünüyor. Çeşitlilik tek başına kapsayıcılık anlamına gel-

larından biri, inovasyon sürecine daha fazla kişinin dahil

mediği için, artık şirketler kapsayıcılığa da odaklanmaya

olabilmesidir. Kapsayıcı inovasyon süreci, genellikle tüm

başladı. Bir organizasyon çok çeşitli gruplardan kişiyi işe

organizasyon üyelerinin işbirliğine vurgu yapan bir birlik-

almış olabilir ama bu, tüm bu kişilerin eşit derecede be-

te yaratma süreci olarak tanımlanır. Ve inovasyon içeren

nimsendiği ve değerli olduğu anlamına gelmez.

projelere daha fazla kişinin katılımı, başarıyı artırır. Peki, bu

Kısacası inovasyon ve kapsayıcılık, pek çok şirketin en
çok ilgilendiği iki konu… Peki, bu iki konunun ortak yönü ne?

neden böyledir?
Birlikte yaratmaya yönelik böyle bir kapsayıcılık, her
şeyden önce iletişim konusundaki tutumu, özellikle çalı-

İnovasyon ve kapsayıcılık arasında nasıl bir ilişki var?

şanlar arasında güven ve kabullenilme duygularını değiş-

Her şeyden önce inovasyon ve kapsayıcılık birlikte geliş-

tirdiği için inovasyon başarısını artırıyor. Birbirine güvenen

tirilebilir. İstatistiksel araştırmalar, şu anda şirketlerin sa-

ve kendini değerli hisseden organizasyon üyelerinin ino-

dece üçte birinin yaptığı inovasyonlardan gelir artışı elde

vasyon için gerekli olan risk alma ve fikirlerini paylaşma

edebildiğini ve yalnızca yüzde 10’unun kapsayıcılık stan-

olasılığı daha yüksek oluyor.

dartlarını karşıladığını gösteriyor.

Bunun sonucu olarak işyeri sosyal iletişim ağının yapı-

En önemlisi; katılım ve inovasyon arasında bir ilişki oldu-

sı temelden değişir. Sosyal ağ, üyelerden ve onların ara-

ğunu görüyoruz. Yakın zamanda yapılan bir işyeri analizi,

sındaki bağlantılardan oluşur. Kapsayıcılık bu ağı daha da
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zenginleştirir ve üyeler arasındaki toplam bağlantı miktarı

Işyerinde kapsayıcılığın önündeki engeller

artar.

Bu engellerin çoğu psikolojiktir. Birincisi; insanlar deği-

Daha büyük ve daha çok bağlantının olduğu bir ağa sa-

şime karşı dirençlidir ve çoğu işyerinde hâlihazırda ideal

hip olmak, yaratıcı performansı teşvik ederek inovasyon

düzeyde bir kapsayıcılık yoktur. Dolayısıyla kapsayıcılığı

sürecini etkiler. Yaratıcılık, orijinal ve uygulanabilir bir fikrin

teşvik eden yeni sisteme karşı bir direniş olacaktır. Bireyci

üretilmesi anlamına gelir ve bu, inovasyon süreci için çok

kültürlerde ortaya çıkabilecek bir diğer engel, insanların

önemli bir ilk adımdır. Daha geniş bir iletişim ağı, öncelikle,

rekabetçi ve bağımsız doğasıdır. Bu sebeple, bu tür kültür-

daha çeşitli bilgi dağarcığına erişmeye olanak sağlar ve bu

lerde kapsayıcılık anlayışını geliştirmek daha zordur.

da yaratıcı fikirlerin ortaya çıkışını artırır. Kapsayıcı işyeri,

Engeller sadece psikolojik değil, aynı zamanda sosyal

katılımın küçük bir grupla sınırlı olduğu bir işyerine göre,

işyeri normlarının bir sonucu da olabilir. Işyeri normlarının,

çalışanın içgörü kazanmasına olanak tanır. Sonuç olarak

işyeri davranışları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu ne-

bu da, orijinal ve uygulanabilir fikirlerin sayısının artmasını

denle, daha kapsayıcı uygulamaların önündeki engellerin

sağlar. Elbette her yaratıcı fikir başarılı bir inovasyonla so-

çoğu, işyerinde sosyal öğrenmeden kaynaklanır. Çalışan,

nuçlanacak diye bir kural yoktur ama bu iki süreç arasında

iş arkadaşları ve yöneticilerinden gördüğü bazı davranış-

olumlu bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

ları sürdürür. Işyeri kültüründe sadece belli bir grubun kat-

Ana hatlarıyla belirttiğimiz gibi, işyerinde kapsayıcılık,

kısına değer veriliyorsa, katılımcılığın önündeki bu engelin

inovasyon performansına yardımcı olan güçlü bir araç-

aşılması zor olabilir. Bu, şu soruyu akla getirir: “Işyeri kül-

tır. Aralarındaki ilişki bununla da sınırlı değildir. İnovas-

türü nasıl daha kapsayıcı hale getirilir?”

yondan, işyerinde kapsayıcılığı teşvik etmek için bir araç
olarak da faydalanılabilir. Buna, işyerinde sosyal altyapıyı

Işyeri kültürünü değiştirmek

değiştirmeyi hedefleyen, idari inovasyon denir. Bir işye-

Yapılan araştırmalar, kültür değişiminde liderlik tarzının et-

rinde kapsayıcılığın artması için bazı süreçlerin değişmesi

kili bir unsur olduğunu gösteriyor. Bu, kapsayıcı bir işyeri

gerekir ve bunu hayata geçirmeye yardım edecek orijinal

ortamını teşvik etmede de geçerlidir. Özellikle, karar alır-

uygulamalar yaratmak, umut verici bir başlangıçtır. Yine

ken çalışanların fikrini sormak, altı ay sonra işyeri kültürü-

de bu sürecin önünde pek çok engel vardır.

nün kapsayıcılığına dair derecelendirmelerde artı puana
neden oluyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sosyal öğrenmenin böyle
uzun vadeli etkilere yol açması mümkündür. Çalışan, liderinin kapsayıcı şekilde davrandığını gördüğünde, kendi de
bu davranışı öğrenir ve benimser; böylece bir kapsayıcılık
kültürü oluşabilir. Ayrıcalıklar üzerine kurulmuş bir işyeri
kültürünü kırma çabası liderden geldiğinde, bu davranışlar genç çalışanlar üzerinde daha fazla etki doğurur ve
daha kolay benimsenir.
Son söz
Bu yazıda, organizasyonların iki önemli hedefine dikkat
çekmeyi amaçladım; inovasyon ve kapsayıcılık. Şu an organizasyonlar bu iki alanda da tam bir başarı yakalamış
değildir ve inovasyon ve kapsayıcılık arasında döngüsel
bir ilişki vardır; her biri diğerinde başarı yakalamak için
kullanılabilir. Kapsayıcı bir işyeri kültürünü benimsemenin
önünde engeller olsa da, uygun liderlik tarzıyla daha kapsayıcı bir işyeri ortamı oluşturmak mümkündür.
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Çin’in Yükseliş Dönemi
Bitti mi?
PARAG KHANNA
Noemamag

2006’nın Kasım ayında Çin kamuoyu “Büyük Güçlerin Yükselişi” adlı 12 bölümlük bir belgeseli merakla izliyordu. Bir
grup saygın Çinli tarihçi tarafından hazırlanan belgeselin
her bölümünde İngiltere, Japonya, Rusya ve ABD gibi büyük imparatorlukların küresel hâkimiyetin zirvesine çıkış
yolculukları anlatılıyordu. O dönemde Çin (hem ülke içinde hem de dışında) Asya’nın merkezi gücü ve müstakbel
bir süper güç olarak görülüyordu, ancak temel jeopolitik
merkez olacağı düşünülmüyordu; özellikle de ABD’nin hiper güç modunda doludizgin ilerlediği, Afganistan ve Irak
işgalini sürdürdüğü dönemde. Bu bile Çinlilerin temkinli
şekilde oturması, bazı ülkelerin etkilerini gezegenin tamamına yayacak kadar güçlendiğini incelemekle yetinmesi
için yeterli nedendi.
“Büyük Güçlerin Yükselişi” belgeseli ana hedefine ulaştı: Çin’in tarihin süper güçleri arasındaki yerini almasının
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sırasının geldiği fikrinin toplumda kabul görmesi ve meş-

imparatorlukların gereğinden fazla büyümesi ve güç ze-

ruiyet kazanması. Çin, belgeselden çıkarılan dersleri eksik-

hirlenmesi konusunda resmi bir eğitim verilmese de Çin

siz şekilde hayata geçirdi: İhracata sübvansiyon uyguladı,

televizyonu, ABD’nin son yirmi yılda uluslararası alandaki

teknoloji transferine gayret etti, döviz rezervlerini artırdı,

yalpalamalarını, ülke içindeki çürümeyi uzun uzun ekran-

değerli madenleri stokladı, ticaret filoları kurdu, cömert

lara taşıyordu. Ancak, asla hata yapmayacağından emin

şekilde kredi vermeye başladı, dünyanın dört bir yanında

olan Çin’in düşüşü henüz yükselişini tamamlamadan baş-

altyapı yatırımları yaptı, güçlü bir ordu kurdu, tedarik zin-

lamış olabilir. ABD, Çin’in belki de hiç ulaşamayacağı hiper

cirini koruma altına aldı, kolonilerde ve müşterisi olan ül-

güç zirvesinden kısa sürede yuvarlanmıştı.

kelerde şirketler satın aldı… Dünya tarihi bir Riziko oyunu

Çin’in giderek güçlenmeye devam ettiği bir dönemde

olsaydı, her 100 yılda bir tahtanın sıfırlandığını ve dünyayı

düşüşe geçtiğini söylemek için henüz erken olabilir. Büyü-

yönetme sırasının bir başka oyuncuya geçtiğini söyleyebi-

me yavaşlamış olsa da COVID-19 sonrası Çin’in büyümeyi

lirdiniz. Terazide bu defa Çin ağır basıyordu.

başaran tek ülke olduğu unutulmamalı. Ülke nüfusu hızla

Belki de basmıyordu. Tarih tekerrürden ibaret olsaydı ön-

yaşlanıyor, ancak genç nüfus hâlâ robotların kendisine ve

görülebilirliğimize hayretle bakardık. Ancak bu defa her şey

dünyaya yetecek kadar üretim yaptığı Avrupa’nın toplam

çok farklı da olabilirdi. Tarihte olayların akışının değişebile-

nüfusundan daha fazla. İç borçlanma zirve yapmış durum-

ceğine dair yeterince kanıt var. Batılıların düz, doğuluların

da, ancak rezervleri hâlâ çok yüksek miktarda, yatırım he-

döngüsel bir mantık benimsediği söylenir. Ancak bunların

sabı açıyor ve küresel bir kripto para birimini hayata geçi-

hiçbiri güçlerin çarpışmasının, etkilerin ve tepkilerin yarat-

riyor. Ancak petrol üretiminin zirve noktası ya da ABD’nin

tığı, sistem boyunca dalgalanarak dolanan kırılmaların kar-

gücünün zirve noktası ifadelerindeki anlamıyla zirve nok-

maşık yapısını açıklayamaz. Ya Çin güvenli bir şekilde geç-

tası mutlak değil, izafi bir kavram. “Petrol üretiminin zirve

mişi değil de hatalı şekilde bugünü yineliyorsa?

noktasına” ulaşıldığını savunanlar yeni keşfedilen rezervlerin yanında alternatif ve yenilenebilir enerji kavramlarını he-

Çöküş belgeseli yayınlanmadı

saba katmamıştı. Talebin zirve noktasına ulaşması ve düşü-

CCTV (Çin Merkez Televizyonu) maalesef imparatorlukla-

şe geçmeye başlamasıyla birlikte arzın bir önemi kalmadı.

rın çöküşüne dair bir belgesel yayınlamadı: İmparatorluk-

Benzer şekilde, dış politikadaki hatalara rağmen, Kasım

ların yozlaşmasına, düzenin bozulmasına, zayıflamasına

2020 seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun ABD uzun bir

neden olan ideolojik katılık ve stratejik hatalar... Ancak,

süre daha dünyanın baskın gücü olarak kalacak. Devasa
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bir ekonomiye sahip ve dünyanın tek güvenilir rezerv para

bulunan madenler ve otomotiv parçaları gibi sektörler-

biriminin kontrolünü elinde tutuyor. Ordusu dünyaya yayıl-

deki endüstriyel kapasitelerini artırmak amacıyla başlat-

mış halde, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerine des-

tıkları Dirençli Tedarik Zinciri inisiyatifi gibi çabalar bu hâ-

tek oluyor ve Kuzey Amerika dünyada çatışma yaşanma-

kimiyetin kısa sürede ortadan kalkabileceğini gösteriyor.

yan tek bölge konumunda. Ancak, petrol talebinin düşüşe

Amerikan destekli Hindistan şirketleri hizmet olarak yapay

geçmesi gibi, ABD’nin liderliğine yönelik talep de azalıyor.

zekâyı, büyük veri analizini, makine öğrenmesini ve diğer

Ülkeler askeri yardım, finansman, teknoloji ve diğer hizmet

istatistiksel araçları müşterilerine büyük altyapı yatırımla-

sunucularını, küresel pazardan rahatça seçebiliyor.

rına gerek bırakmadan, herhangi bir şart koşmadan sunar-

Yakın zamana dek ABD’lilerin birçoğu tüm dünyanın

ken, verilerinizi Çinli şirketlerin toplamasına neden izin ve-

kendilerine benzemeye çalıştığına inanıyordu. Artık öyle

resiniz ki? Tarihteki en önlenemez güç emperyal döngüler

olmadığını anlamış olmalılar. Son yıllarda Çin de ülke için-

değil, teknolojinin yaygınlaşmasıdır.

deki dinamizme, uluslararası faaliyetlerin yoğunluğuna,

Benzer şekilde, günümüz dünyası konsantrasyondan

Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla oluşturulan yeni küre-

çok jeopolitik entropiyle karakterize edilebilir. Avrupa ba-

sel altyapı tabakasına bakarak, benzer şeyler söylüyordu.

ğımsız bir finansal, diplomatik ve yasal otorite olarak öne

Ancak ABD’nin imtiyazlı konumunu kötüye kullanarak müt-

çıktı. Çift kutuplu bir ABD-Çin “yeni soğuk savaş” dünyasın-

tefiklerini kendi çıkarlarına ters düşen politikalar benimse-

da yan rolü umutsuz şekilde kabullenmek yerine, Rusya ve

meye zorlaması, İran ve Kuzey Kore gibi dışlanmış ülkelere

İran’la ilişkilerde kendi yolunu çizmeye başladı. “AB-Asya

anlamsız yaptırımlar uygulayarak rehabilitasyon sürecinde

Bağlantı İnisiyatifi” ABD’nin bugüne dek geliştirdiği yakla-

kaydedilen ilerlemeleri yok etmesi gibi, Çin de uluslararası

şımlardan çok daha duyarlı bir Avrasya entegrasyonu vaat

arenadaki kardeşçe ve iyi niyetli bakışı kısa sürede kalıcı

ediyor. Bunun sonucunda, Avrupa’nın Asya’daki ticaret ve

bir kuşkuya dönüştürmüş durumda.

yatırım bağları kısa sürede ABD’nin iki katına ulaşacak gibi
görünüyor.

Çin’e güvenmiyorlar
Himalayalar’dan Güney Çin Denizi’ne dek her yerde agresif şekilde mikro bölgeleri ele geçirme çabaları, üç milyarı
aşkın Asyalının Çin’e bir daha asla güvenmemesine neden
oldu. Araplar, Afrikalılar ve Latin Amerikalılar Çin’e olan
borçları ve Çin’in projeleri nedeniyle sıkıntıda. Avrupa Birliği de bir süre önce Çin’i “sistematik rakip” ilan etti. Kendini muharebeleri kazanmaya kaptıran Çin, savaşı çoktan
kaybettiğinin farkında değil.
Hem ABD hem de Çin teknolojik üstünlüklerinin önemini abarttı. ABD icatları inovasyonlarla birleştirirken bu
teknolojilerin dış piyasalarda ne kadar hızla yaygınlaştığını, rakip devletler ve şirketler tarafından benimsendiğini
gözden kaçırdı. İnternet ve gen diziliminin öncüsü ABD
olmasına rağmen, şu anda Japonya, Çin ve başka ülkeler
vatandaşlarına en hızlı bant genişliğini en yeni gen terapilerini sunabiliyor. Aynı şey 5G ağları ve kuantum bilgisayarlar için de geçerli.
Çin de piyasaların tekeller karşısındaki becerisi konusunda yanıldı. Huawei’nin koordineli bir çabayla kritik altyapı ağlarının dışında bırakılması ve Japonya, Avustralya,
Hindistan ve benzeri ülkelerin yarı iletkenler, ilaç, ender
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Asya’daki dinamikler de Çin’in ABD’nin gerçekleştirdiği

yana dünya nüfusu üç kattan fazla arttı ve BM tarafından

“tek kutuplu” dünya kurma hayallerini bitiriyor. Japonya

tanınan ülkeler neredeyse dört katına çıkarak 193’e ulaştı.

stratejik bir diriliş yaşıyor. Hindistan da Çin’in Himalaya-

Nüfusun büyük bölümü hem sömürge döneminin hem de

lar’daki çeşitli manevralarını güvenle savuşturuyor; neo

Soğuk Savaşın mutsuz anılarını aklından henüz çıkarama-

Ming “hazine filoları” bile Hint Okyanusu’nu kontrol altına

mış sömürge sonrası ülkelerde yaşıyor; bu ülkeler tarihin

alamayacak. Hint-Pasifik güçleri, ABD ve Avustralya’yla bir-

tekerrür etmesini istemiyor ve buna izin vermemeye ka-

likte Çin’in nispeten zayıf komşularını güçlendirerek Çin’in

rarlılar. Son üç yıl içinde Çin’e yönelik tepkilerin ortaya çık-

yayılmacı politikalarını kısıtlayacak stratejik bir “alan” oluş-

ması, bundan yüz yıllar önce on yılları bulurdu. 2020’ler,

turdu. Günümüzün zayıf ülkeleri, neo-ticari bir teslimiyet

2010’lardaki “Çin Rüyasından” sert bir şekilde uyanış dö-

değil, bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme peşinde. Bu

nemi olacak.

yolda ilerlemelerini sağlayacak güçlü destekler de ortaya
çıkmış durumda.

Bütün bunlar günümüzdeki yaygın inanışın (ya ABD hâkimiyetini sürdürecek ya da Çin ABD’nin yerini alacak ve
dünyanın geri kalanı bu yeni soğuk savaşta iki taraftan bi-

Güç, dağılır

rini seçmek durumunda kalacak) görkemli bir tahayyül ha-

Entropi karmaşık sistemlerin yapısında vardır: Güç, karşı

tası olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, yaşadığımız en-

konulamaz bir şekilde dağılır. Şimdiye dek gücün böyle-

telektüel yetersizlik dünya politikalarında ortaya çıkmaya

sine küresel bir dağılımına tanık olmamıştık: 21’inci yüzyıl,

başlayan dinamiklere dair dersler çıkarmamızı sağlayabi-

insanlık tarihinde her bir kıtanın ya da bölgenin kendi ba-

lir. Eski ve giderek demode hale gelen akademik gelenek,

şına bağımsız bir güç merkezi haline geldiği ilk dönem. Bu

basitleştirmekten hoşlanır. Ancak bu teorik basitleştirme

karmaşık küresel sistem tek bir büyük güçten çok daha

anlayışı sıkıntılar doğuruyor.

büyük: Bu ilişkiler ağı içinde hiçbir güç, karşısında koalis-

Bu tarihsel modeller sadece Batılı akademisyenleri ya-

yonlar bulmadan dünyaya hâkimiyet kuramaz. Gücün bir

nıltmakla kalmadı, ironik şekilde Çinlileri de yanılttı. So-

sınırı vardır; entropinin ise yoktur.

nuçta, Pekin açısından Batılı otoritelerin hâkimiyet kurma

Demografi ve psikoloji de geleceğe dair döngüsel olma-

sırasının size geldiğini söylemesinde bir sıkıntı olamaz.

yan bir gidişatı belirleyen önemli değişkenler. 1945’ten bu

Medya da vakit geçirmeden bu Tukidides tuzağına atladı.
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Graham Allison’un Destined for War: Can America and

Korkunç savaşların jeopolitik döngülerinde de aynı du-

China Escape Thucydides’ Trap? (Savaşa Mahkûm: Ame-

rum söz konusu değil mi? Çin’e ABD’nin savaşlar çıkarma-

rika ve Çin Tukidides Tuzağı’ndan Kaçabilecek mi?) adlı

dan önce görmezden geldiği gerçekleri kabullenmesi,

muhteşem kitabının alt başlığındaki soru işaretini gözden

bin bir güçlükle ulaştığı gücü kaybetmemesi tavsiyesinde

kaçırmışlardı.

bulunabilirsiniz; peki Çin ana planı çerçevesinde bu sa-

Ortaya çıkan şey, karmaşık küresel sistemin yapısında

vaşların çıkmasını istiyorsa? Günümüzden kaygı verici bir

var olan hızlı geribildirim döngülerini kapsar: Çin tehdidi

örnek daha verebiliriz: Trump yönetiminin Tayvan’la dip-

yanılgısı, bu tehdide yönelik sayısız tepkinin ortaya çık-

lomatik ve askeri ilişkilerini geliştirmesi (ve Tayvanlı yarı

masına, jeopolitikanın farklı vektörlere kaymasına yol açtı.

iletken imalat şirketinin Çin’e yarı iletken satmasını yasak-

Benzer bir olgu da küresel nüfus bağlamında yaşanıyor:

layan yaptırımlar) müttefik ülkelerin Çin’e yönelik tedarik

Dünya nüfusunun 15 milyara ulaşacağı ve dünyayı Maltus-

zincirlerinin kırılmasını hedefliyor. Ancak bu politika Çin’in

çu bir anarşiye sürükleyeceği korkuları, nüfus artışını kont-

Tayvan’ı işgal etme ve bu kritik parçaların kontrolünü ele

rol altına almaya yönelik yaygın önlemler ortaya çıkardı.

geçirme planlarını hızlandırabilir. Çin’in yüksek teknoloji

Mevcut tahminler ise dünya nüfusunun 2050’de 10 milya-

sektörünü sekteye uğratmayı hedefleyen bir strateji, Çin’i

ra ulaşacağını öngörüyor.

daha da güçlendirebilir, ülkenin savaş meydanlarındaki

Bu yönelime kaderci anlayıştan cazip bir itiraz yükseli-

hâkimiyetini daha da artırabilir.

yor: Alnımızda ne yazıyorsa o. Christopher Nolan’ın Tenet

Çin iki adım sonrasını düşünse bile, üç ya da dört adım

filmi ya da Alex Garland’ın biraz daha anlaşılır mini dizi-

sonrasını düşünebilecek mi? Sanmıyorum. Çin çevik bir

si Devs, Tanrı’nın insanlara özgür irade verdiğini, ancak

ülke ancak bilge bir ülke değil. Daha “barışçıl bir yükse-

yazgımızdan kaçamayacağımızı söyler (Devs’deki asansör

lişle” planlarına yönelik mevcut ve müstakbel dirençleri

sahnesini ya da Tenet’te Kenneth Branagh’ın canlandırdığı

aşabilir, ancak Devlet Başkanı Xi Jinping’in milliyetçi anla-

Andrei karakteriyle John David Washington’ın canlandırdı-

yışı ülkeyi ele geçirmiş durumda. Tarihin ana planlarından

ğı kahramanımız arasındaki kedi fare oyununu düşünün).

kaçınılmaz bir dönüş mü? Belki. Ancak Çin ivme ile uzun

En azından bilim kurgu dünyasında bugün geleceği anlatır

ömürlülüğü birbirine karıştıran ilk büyük güç olmayacak.

ve bu mesaj doğrultusunda hareket etmeye teşvik eder.

Milliyetçilik ve üstünlük hissi bir çatışma olasılığını göste-

Gerçek hayatta ise her şeyin kontrolümüz altında olduğu

riyor ve bu çatışma sonrasında yaşanacakların Çin’in işine

yanılgısını sürdürürüz ve en kötü ihtimalleri zihnimizin bir

yaramayacağını.

köşesine atıveririz.

Bugünün geleceğe dair daha fazla şey anlatması gerekiyor. Tenet filmindeki gibi zamanı bükmek mümkün

Evinde kal ve maske tak

olmadığına göre, sürekli olarak senaryolar üretmemiz ve

Pandemi bu standart anlayışı trajik şekilde hatırlattı: Dün-

olumsuz sonuçlardan kaçınmamızı sağlayacak yollar çiz-

yadaki tüm öngörüler hiçbir anlam ifade etmedi. Bilim

memiz gerekiyor. 1983 tarihli hit film Savaş Oyunları’nda

insanları salgının katlanarak artan hızlarla dünyaya yayıla-

Savaş Operasyon Müdahale Simulatörü, olası tüm nükle-

cağı uyarısında bulunurken, milisler başkentteki binaları

er savaş senaryolarının çıkmaza sürüklendiğini görünce,

işgal ederek, zaten ciddiyetle uygulanmayan sokağa çık-

şu meşhur sözleri söyler: “Garip bir oyun: Kazandırabile-

ma yasaklarının kaldırılmasını talep ediyordu. Geçmişteki

cek tek hamle hiç oynamamak.” Tarih önceden program-

pandemilere dair kurumsal bir hafızaya sahip olmayan Ba-

lanmış bir algoritmaysa, tek umudumuz insanların kendi

tılı toplumlar 1918’deki İspanyol gribinden çıkarılabilecek

kendini kontrol altına aldığı bir düzeni yaratacak ortak bir

basit dersi göremedi: Evinde kal ve maske tak. Benzer şe-

irade olacaktır. Atalarımızla hâlâ tehlikeli derecede ortak

kilde Tutarlı Geçiş Projesi, yaşanabilecek kaosu önlemek

yanımız var: Gurur, korku ve hırs. Ancak daha farklı yönle-

amacıyla, tartışmalı ABD başkanlık seçimlerinin sonuçla-

rimiz daha önemli: Caydırıcılık, bağımsızlık, ortak bir iklim

rına dair senaryolar üretti. Ancak ideolojik bölünmeler ve

tehdidi ve benzerleri. Artık farklı bir şarkı söylemenin za-

birlikte hareket edemememiz bu senaryoların birinin ger-

manı geldi.

çekleşmesini garantiliyor.
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BM’de Toparlanma ve
Yenilenme
MADELEINE ALBRIGHT
İBRAHIM GAMBARI

Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesi-

Project Syndicate

bulmak amacıyla acilen yeni araçlar, fikirler ve inisiyatif-

nin karşı karşıya olduğu ortak tehdit ve sıkıntılara çözüm
ler geliştirmesi gerekiyor. Dünya genelindeki ülkeleri temsil eden bu kurumun 75’inci yıldönümünün kutlandığı 24
Ekim’deki Birleşmiş Milletler Günü, önümüzdeki yıllarda
karşılaşacağımız sıkıntılara çözüm bulmak için gereken
ortaklıkları kurma konusunda bir fırsat teşkil ediyor. COVID-19 salgınıyla (İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en
geniş kapsamlı ve en yüksek bedelli kriz) kurumların yenilenme ve toparlanma ihtiyacı bariz bir hal aldı.
Salgın hastalık dışındaki en yaygın tehdit ve sıkıntılar
arasında hızla değişen küresel iklim, şiddetli çatışmalar,
istikrarsız ülkelerdeki geniş çaplı göç hareketleri ve gelişmiş siber saldırılar yer alıyor. Bu sıkıntıların ortak yanı, herhangi bir ülkenin tek başına çözemeyeceği kadar büyük
olmaları. Uluslararası işbirliği kritik bir önem taşıyor. Ancak
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ni pekiştiren iki hedefi gerçekleştirerek uluslararası işbirliği
ruhunu yeniden canlandırabilir: Kurumların güçlendirilmesi
ve “yeşil” bir anlayışla salgından güçlü şekilde çıkılması.
Biz de diğer ortaklarla birlikte, özellikle dünya liderlerine deklarasyondaki 12 ilkeyi gerçekleştirme arzusunu
artırma çağrısı yapıyoruz. Liderler, BM genel sekreterinin
deklarasyon doğrultusunda hazırlayacağı raporun ardından, dikkatle hazırlanmış öneriler ve eylem planlarıyla kurumsal kapasiteyi artırmaya, politikalar geliştirmeye, kamu-özel sektör ortaklığını güçlendirmeye gayret etmelidir.
üç çeyrek yüzyıl önce kurulan uluslararası düzenin temel-

Bunun yanı sıra, Stimson Center’ın “BM 2.0” raporun-

lerini sarsan milliyetçiliğin yeniden yükselişe geçmesi bu

da da dile getirilen Dünya Kapsayıcı Küresel Yönetişim

işbirliğini tehlikeye atıyor.

Zirvesinin de düzenlenmesi çağrısı yapıyoruz. 2023’ün

Yükselen milliyetçilik, yenilenme ve canlanma ihtiyacı

Eylül ayında düzenlenecek zirve, uluslararası toplumun

duyan Birleşmiş Milletlerin ve bağlı kurumların daha da

karşı karşıya olduğu önemli problemlere çözüm bulunma-

bozulmaya, yok olmaya terk edilme riskini artırıyor. Böyle

sı amacıyla küresel yönetişim sisteminin güncellenmesi-

bir şey, sadece bu kurumlar için değil, tüm insanlar açısın-

ni, güçlendirilmesini, vatandaşlarla çok uluslu kurumlara

dan trajik sonuçlar doğuracaktır.

duydukları güveni artıracak yeni bir sözleşme anlayışına
varılmasını sağlamalıdır.

Başka bir yol daha var
Başka bir yol daha olduğuna inanıyoruz. Günümüzün en zor-

Toparlanma stratejisi

lu küresel problemlerine ortak çözümler getirilmesini teşvik

2023’teki liderler buluşması sürecinde, 2008 küresel fi-

etmeye yardımcı olmak amacıyla geçen ay BM Genel Kuru-

nansal krizi sonrasında bir yol haritası çizmek amacıyla

lu tarafından BM 75 Küresel Yönetişim Forumunda sunulan

Londra ve Pittsburgh’da düzenlenen zirvelere benzer bir

Arzuladığımız Gelecek ve İhtiyaç Duyduğumuz BM’ye Yö-

şekilde, 2021 içinde, COVID-19 sonrası istikrarlı bir topar-

nelik Yol Haritasına sevinçle destek verdik. Ülkelerimizin dış

lanmayı teşvik edecek koordine makroekonomik, top-

politikalarını koruyan New York’taki temsilciler ve bu politi-

lumsal ve çevresel çözümlere odaklanan iki G-20 zirvesi

kaları şekillendiren dışişleri bakanları olarak, bugüne kadar-

düzenlenebilir. Dünyanın en büyük liderleri arasındaki tar-

ki deneyimlerimizden, dış paydaşların fikirlerinin karmaşık

tışmalar senkronize edilerek geniş kapsamlı, BM’nin 193

yapıya sahip çok taraflı organizasyonların herkesin çıkarına

üye ülkesinin onayını, uluslararası finans kuruluşlarının ve

olacak sonuçlar doğurmasını sağlayabileceğini biliyoruz.

Dünya Ticaret Örgütünün desteğini alan bir COVID-19 to-

Küresel sivil toplumu oluşturan bireyler ve organizas-

parlanma stratejisi oluşturulabilir.

yonlar BM’nin kuruluş yıldönümünde Arzuladığımız Gele-

Küresel Güvenlik, Adalet ve Yönetişim Komisyonumuzun

cek ve İhtiyaç Duyduğumuz BM’nin yaratılmasına katkıda

Küresel Yönetişim Kriziyle Mücadele başlıklı BM70 rapo-

bulunma fırsatına sahip. Genel sekreterin düzenlediği Kü-

runu sunduğumuz 2015’teki manşetler ve trendler ile ar-

resel Sohbet (Global Conversation) anketler, resmi oyla-

tan göç dalgaları, ekonomik eşitsizlik, birleştirmek yerine

malar ve yüzlerce diyalog yoluyla bir milyonu aşkın insa-

bölmeyi tercih eden, yabancıları düşmanlaştıran liderler,

nın katılımını sağladı. Bu tür tartışmalar BM sisteminin son

şiddetli milliyetçiliğin dönüşünün sinyallerini veriyordu.

70 yıl boyunca ihtiyaç içindeki insanlara destek verdiğini,

Geçen beş yılın ardından, fikirlerle, dünya genelinde sivil

temel insan haklarını koruduğunu, sürdürülebilir kalkınma

toplumun politik baskısıyla desteklenen bilinçli bir liderliğe

yolunda adımlar attığını ve Üçüncü Dünya Savaşını önledi-

her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Günümüz-

ğini herkese hatırlatıyor.

deki sıkıntılara çözüm bulmaya yönelik işbirliğini canlandı-

Tüm üye ülkeler BM 75 Deklerasyonu doğrultusunda hareket ederse, küresel sivil toplumun da desteğiyle, birbiri-

rarak, “arzuladığımız geleceğin”, genç nesiller ve gelecek
nesillerin yaşadığı gelecek olmasını sağlayabiliriz.
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