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Davos 2020 Neler Getirdi?
Dünya ekonomik Forumunun 50’nci yıl toplantısı Ocak
ayının son haftasında Davos’ta yapıldı. Toplantıda tüm
dünyadan iş liderleri zirveye katılan diğer küresel liderlerle birlikte, ilk kez 1970’lerde WEF’in kurucusu Klaus
Schwab tarafından ileri sürülen bir konsept olan paydaş
kapitalizmine nasıl kesin bir anlam verilebileceğini tartıştı. Toplantıdan önce Schwab, farklı paydaşların çıkarları
arasındaki potansiyel değiş tokuşları belirleyen ve uzun
vadeli değer yaratma ortak amacıyla bu çelişkileri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışan yeni bir “Davos
Manifestosu” açıkladı.
Daha önce Ağustos 2019’da da ABD’de Business
Roundtable adlı kuruluş artık yalnızca hissedarları değil,
şirket performansı için hepsi de önemli olan müşteri, çalışan, tedarikçi ve toplulukları odağına alan paydaş yaklaşımını benimseyeceğini ilan etmişti.
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Bu konuda New York Times’ta yayınlanan makalelerinde
Laura Tyson ile Lenny Mendonca, “Birçok eleştirmen hem
Business Roundtable’ın hem de WEF’in açıklamalarını ‘boş
söylemler’ veya Oz Büyücüsü’nden fırlamış bir şey gibi
damgalayarak reddediyor. Kimileri de elitlerin bu meseleleri hasar verdikleri çevrelerle değil de kendi aralarında konuşmasını kınıyor” diyorlar. “Ancak” diye devam ediyorlar,
“bir miktar şüphecilik haklı olsa da, şirketlerin davranışında bir değişimin gelmekte olduğunu vaat eden işaretler
var. Hem WEF hem de Business Roundtable paydaş kapitalizmini uygulamak için taslaklar hazırlamaya başlamış
bulunuyor.
“Büyük şirketlerin son zamanlarda daha sosyal ve çevresel bir yönetişime olan ilgisi yalnızca boş söylemden
ibaret değil. Halkın iş dünyasına ve piyasaya olan güveninin azalmasıyla, sistemi azınlık yerine çoğunluğa refah
getirecek şekilde reforme etmek herkesin ilgisini çekmeye
başladı.”
O’Reilly Next:Economy’de yayınlanan Davos 2020 değerlendirmesinde ise forumun gündemini gelir eşitsizliği,
kurumsal sosyal sorumluluk ve iklim değişikliği konularının
oluşturduğu belirtiliyor ve “Davos 2020’nin en önemli sonucu belki de sadece hissedar değerine odaklanmaktan
vazgeçip paydaş değerine geçme niyetinin ilan edilmiş
olması” deniyor.
İş ve finans dünyası için iklim değişikliği en büyük
endişe kaynağı haline geldi
Davos Zirvesinin hemen öncesinde Dünya Ekonomik
Forumunun 2020 Küresel Riskler raporu yayınlandı. On
yıldır yayınlanmakta olan Küresel Riskler raporunda ilk kez

Klaus Schwab

uyardı. Bunun yerine büyük finansal yıkıcı etki potansiyeli
taşıyan iklimle bağlantılı riskleri daha iyi anlamak için çaba
göstermeye, ileriye dönük senaryolara dayalı modeller benimsemeye çağırdı.
Rapor merkez bankalarının bu yeni meydan okumalara
karşı koyabilmek için politikalarını koordine etmeleri gerektiğini belirtiyor. “İklim değişikliği küresel çözüm gerektiren küresel bir sorundur” diyen rapor, ülkelerin para politikalarını koordine etmeleri gerektiğinin altını çiziyor. New
York Times’ta Uluslararası Ödemeler Bankasının raporunu
değerlendirdiği 23 Ocak tarihli yazısında ise Jack Ewing
“Ne yazık ki koordinasyon merkez bankalarının şu anda hiç
de iyi oldukları bir şey değil” diyor. “İklim değişikliği ekonomiyi mahvedebilir ama bankalar buna hazır değil.”
24 Ocak günlü Axios’ta ise bir başka rapora dikkat çekili-

bu yıl en büyük muhtemel beş küresel riskin beşi de çevre

yor. “İklim değişikliği iş dünyasının önündeki başlıca tehdit

sorunlarına bağlı riskler. Bunlar sırasıyla; aşırı iklim olayla-

haline geldi” başlığını taşıyan habere göre High Lantern

rı, hükümetlerin iklim değişikliğine karşı önlem almadaki

Group tarafından 3000’in üzerinde iş insanının, ekonomi

başarısızlığı, insanların yol açtığı çevresel tahribat ve fela-

gazetecisinin ve karar alıcının twitter paylaşımlarının ana-

ketler, biyoçeşitllik kaybı ve ekosistem çöküşü ile deprem,

lizine dayanılarak hazırlanan raporda, iklimin, en büyük

tsunami, volkan patlaması ve jeomanyetik fırtınalar gibi

endişe kaynağı olarak görülür hale geldiği belirtiliyor. Bu

doğal afetler.

paylaşımlarda çevresel sorunların yarattığı tehditten 2018

İklim değişikliği konusuna Davos’ta büyük önem veril-

yılına kıyasla yüzde 78 daha fazla söz edildiği görülüyor.

mesi iyi bir gelişme olarak değerlendirilirken aynı günlerde

İklim değişikliğinin birden bire iş ve finans liderlerinin

Uluslararası Ödemeler Bankası da yayınladığı bir raporda

gözünde belirleyici önem kazanmış olduğunun altını çizen

merkez bankalarını, risk değerlendirmelerinde uyguladık-

Axios yazarları Dion Rabouin ve Amy Harder, “Gözlemeye

ları geleneksel geriye bakma stratejilerinin mevcut varo-

devam edeceğiz” diyorlar. “Davos’ta ve benzer yer-

luşsal tehditler karşısında elverişli olmadığı konusunda

lerde yapılan bütün bu açıklamalardan sonra gelecek
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aylarda ne tür ciddi adımlar atılacak—ya da hiç adım atıla-

çıkarılabilir, hastalıklara karşı en etkili ilaç ve tedavi yön-

cak mı—bakacağız.”

temleri geliştirilebilir, uzun ömürlü yüksek kapasiteli bataryalar veya doğayı kirletmeyen suni gübre geliştirilebilir.

Davos’ta “İyi”nin Teknolojisi Arandı

Ama yapay zekânın evrensel etik ilkeler ışığında inşa

Davos’ta bu yıl, çığır açan teknolojilerin olumlu ya da olum-

edilmesi gerekiyor. Söz konusu ilkeleri belirlemek ise tek-

suz olabilecek yüzleri “Ortak İyilik için Teknoloji” teması

noloji şirketlerini aşıyor. Pichai, “Yapay zekâ ile iklim ara-

altında tüm yönleriyle tartışıldı. Siber güvenlik, küresel yö-

sında hiçbir fark yok; tek bir ülke ya da tek bir şirket olarak

netişim olanakları, yapay zekâ için evrensel etik kuralların

güvenliği sağlamanız mümkün değil. Bunun için küresel

belirlenmesi, dayanıklı sağlık sistemleri, otonom nesneler-

ölçekte çalışmak şart. Yapay zekâyla ilgili en büyük risk,

le insanlar arasında iletişim, kişisel veri güvenliği, düzen-

üzerinde yeterince çalışmayıp yeterli ilerlemeyi kaydet-

lenen panellerde konunun uzmanları tarafından ele alındı.

memek olacaktır. Çünkü bu, milyarlarca insanın hayatını
etkileyecek bir teknolojidir” diyor.

“Yapay Zekâ İle İklim Değişikliği Arasında Fark Yok”

Davos’ta yine Schwab’ın sorularını yanıtlayan Microsoft

WEF’in kurucusu olan iktisatçı ve işadamı Klaus Schwab,

CEO’su Satya Nadella ise biraz farklı düşünüyor. Nadella,

yeni teknolojilerin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne yol açtı-

teknolojilerin kötü amaçla geliştirilmediğine, teknolo-

ğını, başlayan sürecin sınırsız fırsatlar yanında tehditler

ji kullanım şeklinin düzenlenmesi gerektiğine inanıyor.

oluşturduğunu ve önlem alınması gerektiğini savunuyor.

Nadella’ya göre, yüz tanıma teknolojisiyle kayıp kişilerin

Davos’taki özel panelde Schwab’ın sorularını yanıtlayan

bulunması sağlanabilir. Ama bu teknoloji kitlelerin izlen-

Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’ye göre yapay zekâ, şu

mesi ve kontrol altında tutulması için de kullanılabilir.

anda insanlığın üzerinde çalıştığı en derin konulardan biri

Önemli olan kötüye kullanımın engellenmesidir. Yapay

ve hatta “Ateşi ya da elektriği bulmaktan daha önemli”.

zekâ çalışmalarına kısıtlama gelecekse, bu kısıtlama kötü

Google’ın da CEO’luğunu yürüten Pichai, kuantum bili-

amaçlı kullanımın önüne geçme amacı taşımalıdır.

şim ve gelişmiş yapay zekânın 5-10 yıl içinde dünyanın en

WEF’e göre dünyada internete erişen kişi sayısın-

önemli sorunlarına çare üretilebileceğine inanıyor. Bu iki

daki artışın olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de

ileri teknolojiyle daha hassas iklim modellemeleri ortaya

var. Tahminlere göre 2020’de ilk kez dünya nüfusunun
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yarısından fazlasının internet erişimi olacak. İnternet eri-

“Şimdi 2020’lere girerken, şu anda 1920’ler kapitalizmi-

şimi, sağlık ve eğitime erişimi beraberinde getirecek, yok-

nin ve 1930’lar siyasetinin tehlikeli bir karışımına benzeyen

sul ülkelerde ekonomik büyümeye katkı sağlayacak. Ama

günümüz politik ekonomisinde, kapitalizmi yenilemek için

öte yandan bu insanlar siber suçlar ve dezenformasyon ile

‘yalnızca- hissedarlar kapitalizmi’nin ölmesinin gerekeceği

tanışacak.

açıktır. Geçmişten doğru dersleri aldığımızı umalım. Şimdi
tüm paydaşlar için çalışan, sürdürülebilir, demokratik bir

Olgunlaşan Teknolojiler

kapitalizmin peşine düşmenin tam zamanı.”

Çığır açan, ezber bozan teknolojiler Davos’ta sadece olum-

30 Ocak tarihli Project Syndicate’te yayınlanan “Davos

suz yanları veya riskleriyle anılmadı. Özellikle “Geleceğin

Adamı Değişti mi?” başlıklı makalesinde Nobel İktisat Ödülü

Sağlığı” temasıyla düzenlenen panellerde, sağlıkta yapay

sahibi Joseph Stiglitz, “Bu yıl Davos’taki tartışma daha sür-

zekâ uygulamalarının giderek olgunlaştığı ve sağlık sis-

dürülebilir bir kapitalizm yönünde doğru bir yönelimin bir

temlerinin veriminin artmasında büyük katkı sağladığının

parçası olmuş olabilir. Ama kanıtlar görmeye ihtiyacımız

altı çizildi. Hindistan’ın en büyük hastane zinciri Apollo’nun

var” diyor. “Başlangıç olarak şirketlerin vergilerini ödediğini

tepe yöneticisi Shobana Kamineni, yapay zekâ sayesinde

ve yaşanabilir ücretler verdiğini, sağlığımızı, güvenliğimi-

hassas sağlık hizmeti sunabildiklerini, üzerinden yükleri

zi, çalışanları ve çevreyi koruyucu devlet düzenlemelerine

alınan doktorlar arasında tükenmişlik sendromu vakaları-

saygı gösterdiğini, hatta bunları savunduğunu görmeliyiz.”

nın da azaldığını anlattı.

Yazısında Davos’ta paydaş kapitalizmi konusunda çok ko-

2020 Davos’ta sık sık, siber saldırı, deepfake, kişisel

nuşulmasına rağmen CEO ücretlerinin indirilmesini ya da

verilerin güvenliği ve demokratik erişim ifadeleri kulla-

sendikaları ve toplu sözleşmeleri güçlendirerek işçilerin

nıldı, karamsar öngörüler ve riskler dile getirildi. Ancak

pazarlık gücünün artırılmasını kimsenin gündeme getirme-

Huawei’in patronu Ren Zengfei’nin şu sözleri sektörün

diğini söyleyen Stiglitz, yazısını şöyle bitiriyor:

henüz masumiyetini yitirmediğini kanıtlar gibiydi: “Ben

“Eğer kapitalizm işleyecekse, krizlere yanıt verecek ve

teknolojiyle refaha ulaştım. Ürettiğim teknolojiler insan-

topluma hizmet edecekse bu yeni tür bir kapitalizm, dev-

lığın faydasınaydı. İnsanların yeni teknolojileri, yararlan-

let, piyasalar ve sivil toplum arasında daha iyi bir denge

mak için kullanacağına inanıyorum, kötülük için değil.

oluşturacak, benim ilerici kapitalizm dediğim türde bir ka-

Çoğu insan daha iyi bir hayat ister, sefalet içinde bir ya-

pitalizm olmalı.”

şam değil.”
“Bildiğimiz kapitalizm öldü”
Salesforce başkanı ve CEO’su Marc Benioff, Davos’taki
konuşmasında şöyle dedi: “Bildiğimiz kapitalizm öldü.
Hissedarlar için azami kâr saplantısının bizi tek götürdüğü
yer iklim krizi oldu.”
Laura Tyson ile Lenny Mendonca ise New York Times’ta
yayınlanan ortak makalelerini şöyle bitiriyordu: “Böylelikle,
tek amaç kendini devam ettirmek olsa bile, iş topluluğunun
çok paydaşlı söyleminin şirketlerin davranışında gerçek bir
değişimle birlikte gelmesi muhtemel. Ama şirketlerin kendi getirecekleri değişiklikler yetmeyecektir. Demokratik piyasa kapitalizminin politik ve çevresel olarak uzun vadede
sürdürülebilir olmasını garantilemek için devletin harekete
geçmesi şarttır. Rekabeti, iklim değişikliğine karşı koymayı,
eşitsizliği durdurmayı ve demokratik kurumları desteklemeyi teşvik edecek politikalar özellikle önemli olacaktır.
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İklim Krizi
TOM OLIVER
Conversation

Biz, kimin yönettiği bilinmez bir sistemle
savaşanlar değiliz; biz değişmesi gereken
sistemin ta kendisiyiz.
İklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil. 2019’da
Avustralya, Rusya ve Kaliforniya’da yaşanan büyük yangınlarda 13,5 milyon hektarın üzerinde orman yanıp kül
oldu. Bu, Belçika’nın dört katından daha büyük bir alan…
Bangladeş, Hindistan ve İran’da, yaşanan büyük sel, kasırga ve hortumlar dört milyondan fazla insanı yerinden etti.
Bahamalar’daki Dorian kasırgası gibi fırtınalar, bazı bölgelerin tamamen yerle bir olmasına neden oldu.
2020’de işlerin daha iyi gideceğini gösteren bir işaret
görmüyoruz: Avustralya yangınları devam ediyor. Grönland
buz tabakasında 267 milyar ton buzun daha eriyeceği öngörülüyor. Kuzey kutbunun donmuş toprak tabakasındaki
çözülme, ısı artışını gösteriyor ve bunun gelecek etkilerini
haber veriyor.
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Böylesi bir küresel felaket karşısında, bireysel çaba-

Birey diye bir şey var mı?

lar anlamsız görünebilir. Her yıl dünya çapında 36 milyar

The Self Delusion (Kendini Kandırma) adlı yeni kitabım için

tondan fazla CO2 salınıyor ve hepimizin bu toplamda payı

incelediğim, çeşitli disiplinlerce elde edilen bilimsel kanıt-

var (bu pay İngiltere’de yaşayan bir kişi için yaklaşık 5,8;

lar, kendimizi sık sık öyle görsek de, aslında izole bireyler

Hindistan’da yaşayan içinse 1,8 tondur). Kişisel CO2 salını-

olmadığımızı gösteriyor.

mımızı azaltsak bile, hem dünyada bunu yapamayan mil-

Bunu gözlemlemenin birçok yolu var. Her şeyden önce

yarlarca insan hem de gidişatı kolay kolay değiştirilemez

bedenimizin, büyük bölümü kısa ömürlü, birkaç ayda bir

gibi görünen bir ekonomik sistem var. Bir kişinin çabası ve

yeniden yapılanması gereken 37 trilyon hücresi; yalnız in-

sesi gerçekten fark yaratamayabilir.

sanın değil gezegendeki tüm canlı yaşamın mirası olan bir

Ama çabamız önemlidir. Küresel çevre sorunları milyar-

genetik kodla yönetilir.

larca küçük etkinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bireysel

Diğer yandan zihnimiz de diğer insanlardan yoğun şe-

satın alma veya seyahat tercihlerimizin her biri, diğer in-

kilde etkilenir; duyduğumuz her kelime, hissettiğimiz her

sanlara ve doğaya nasıl yaklaştığımızın bir göstergesidir

dokunuş, algıladığımız her feromon beynimizdeki sinir

ve sonuçları doğrudan görmesek bile, bunların her birinin

ağını değiştirir. Bu nedenle de her sabah yataktan bir ön-

bir önemi vardır.

ceki günden farklı bir insan olarak kalkarız. Yeni sosyal ağ-

Tercihlerimiz tüm yerkürede akıyor ve durdurulamaz,

lar bilimine göre birbirimizle o kadar çok bağlantılıyız ki

yıkıcı dev dalgalar yaratmak için birikiyor. Bize çok güçlü

düşüncelerimiz, davranışlarımız ve tercihlerimiz, bir zihnin

görünen büyük küresel kurumlar, aslında yalnızca kolektif

nerede bittiğini ve diğerinin nerede başladığını belirsizleş-

dünya görüşlerimizden (geçmiş ve şimdiki) oluşuyor. Biz,

tirecek kadar içe içe geçmiş durumda.

kimin yönettiği bilinmez bir sistemle savaşanlar değiliz;
biz değişmesi gereken sistemin ta kendisiyiz.

Ayrıca çevre psikolojisi alanındaki yeni araştırmalar, birbirimizle bağlantılı olma halimizi ne kadar kabullenirsek,
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başkalarına ve doğaya o kadar fazla önem verdiğimizi söy-

değiştirmenin ön koşuludur. Birbirimizle ve dünyayla bağ-

lüyor. Bu fikir ilk, Arne Naess gibi “derin ekoloji” filozofla-

lılığımızın gerçek doğasını anlamak, daha etik ve çevreye

rınca ortaya atıldı ve şimdi modern kantitatif araştırmalar-

karşı daha sorumlu davranmamızı sağlar.

la da doğrulandı.

Peki, bunu nasıl başaracağız? En etkili yaklaşımları gös-

İnsanlar doğaya daha bağlı hissettiğinde daha fazla

teren son bilimsel araştırmalar bize yardımcı olabilir. Açık

mutluluk, bağımsızlık ve kişisel gelişim eğilimi gösteriyor,

hava topluluk aktiviteleri ve çevre eğitimleri, meditasyon

ayrıca çevreyi korumaya yönelik daha güçlü tutum ve davranışlar sergiliyor. Benzer şekilde sosyal bağlılığı değerlendiren ölçümlerde yüksek puan alan kişilerin kaygı seviyesi daha düşük, daha huzurlu ve empatiye açık bir yaşam
sürme eğiliminde olduğu görülüyor.
Kolektif değişim
Tüm bu olumlu kazanımlar için zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Genelde daha genç ve iyimserken etrafımızdaki dünyayı değiştirmek isteriz. Daha yaşlı ve bilgili oldu-

ve buna benzer diğer uygulamalar, başkalarıyla ve doğayla olan psikolojik bağımızı güçlendirir. Hatta kitaplar ve tasarlayabileceğimiz bilgisayar oyunları bu konuda empatiyi
artırabilir. Bunlar bize, daha büyük bir şeyin parçası olmak
ve izole bireyler olduğumuz yanılsamasından kurtulmak
için güçlendirici yollar sunar.
Tek bir kişinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi önemsiz olabilir ama neyse ki bu dünyada tek değiliz; çok daha
büyük bir şeyin parçasıyız. Birbirimize hem fiziksel hem de

ğumuzdaysa bunun boş olduğuna karar verir, onun yerine

psikolojik düzeyde derinden bağlıyız ve bu gerçeği kabul

kendimizi değiştirmeye çabalarız.

ettiğimizde daha farklı davranır, hem birbirimize hem de

Oysa dünyanın karşı karşıya olduğu önemli çevresel so-

çevreye karşı daha şefkatli ve koruyucu oluruz.

runları çözmek için aslında her ikisini de yapmamız gereki-

Birbirimizle bağlılığımız, olumlu davranışların diğerleri-

yor; hem dünyayı hem de kendimizi değiştirmek için çaba-

ni de tetikleyeceği anlamına gelir. Kendimizi bir kolektifin

lamalıyız. Aslına bakarsanız kendimizi değiştirmek dünyayı

parçası olarak görürsek iklim kriziyle baş edebiliriz.

ŞUBAT ‘20 / 7

İnsanlığımızın da
Teknolojiyle Aynı Hızda
Gelişmesi Gerekiyor
ESKO KILPI

Esko Kilpi, performansa dair mevcut anlayışımızı
ve ortak yaşam tarzımıza dair benzetmeleri
kökten değiştirme zamanının geldiğini
vurguluyor. Kilpi’ye göre, “Ya kazan ya kaybet”
anlayışından “kazan-kazan” anlayışına; “onlara
karşı biz” anlayışından karşılıklı bağımlılık
anlayışına geçmemiz, sevgi dolu şefkatin
öneminin farkına varmamız mümkün.
İş hayatına bakışımız dünyaya bakışımızın etkisiyle şekillenir. Bu bakış ise gerçeklik hakkındaki varsayımlarımıza
dayanır. Mevcut rekabetçi dünya anlayışında en becerikli
olanların en rekabetçi olduğuna ve buna paralel olarak rekabet gücünün uzun vadede sürdürülebilirliği garantilediğine inanırız.
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Bu, kullandığımız basite indirgenmiş açıklamalardan
biridir. Basit sistemsel modeller kurar, kabataslak soyutlamalar yaparız. Bunun sonucunda da duyularımız ve kararlarımız, içinde bulunduğumuz karmaşık, iç içe geçmiş,
birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşan sistemi yeterince
anlayamamamız doğrultusunda şekillenir.
İşin en modern tanımı, katılımcılara fayda sağlayan interaktif bir etkileşimdir. İlginçtir, işbirliği de katılımcılara
fayda sağlayan interaktif bir etkileşim olarak tanımlanır.
Ya performansın, birinin kazandığı birinin kaybettiği rekabetle ilişkilendirilmesi hataysa? Ya performans, çeşitliliğin, insanları geliştiren iletişimin ve rekabete dayanmayan, yaratıcı işbirliğinin ürünüyse?

bunun örneklerinden sadece biri. “Ya kazan ya kaybet” girişimleri, herkesin kaybetmesiyle sonuçlanmaya başlıyor!

Ya kazan ya kaybet

Oynadığımız bu oyun hayatta kalma biriminin oyuncu

Sanayi çağının temel birimleri, piyasa, fiyat ve koordinas-

(yani birey, şirket ya da ülke) olduğu anlayışına dayanıyor.

yon mekanizmalarının desteğiyle işlemler gerçekleştiren

Oysa günümüzde oynanan oyunda hayatta kalma birimi

varlıklardı. Bu bir ayrımlar dünyasıydı; onlar ve biz ifadesi

oyunun kendisi.

genellikle onlara karşı biz ifadesine dönüşürdü.

Darwinci söylemle, hayatta kalma birimi birbirlerine ba-

Oyun teorisi açısından bakacak olursak, toplumsal dü-

ğımlı oldukları bir ortamda yaşayan türler. Bu rekabet so-

zeyde “ya kazan ya kaybet”, “onlara karşı biz” oyunları

nucunda oyunun kendisi bitmek üzereyken kimin kazandı-

oynuyoruz. Bu anlayış ilginç şekilde yaşam teorimizin de

ğının, kimin kaybettiğinin bir önemi kalmıyor.

temelini oluşturuyor. Oysa bu durumda yaptığımız birçok
şey sıfır toplamlı bir dinamik barındırmalıydı.

Bedel büyüyor

Doğal, karmaşık sistemlerin yerine basitleştirilmiş “on-

Kazananlarla kaybedenler arasındaki uçurum giderek bü-

lara karşı biz” anlayışını, “ya kazan ya kaybet” kültürünü

yüyor. Bu nedenle, kazananların, kazanmanın bedelini bir

koyduğumuzda, kısa vadede verimlilik artışı yakalasak da

şekilde ödemesi gerekiyor. Uçurum büyüdükçe ödenme-

uzun vadede kırılgan bir yapıya ulaşırız. Bu doğrultuda,

si gereken bedel de büyüyor. Kazananlar sonuçta kaybe-

birçok organizasyon da kısa vadede verimli olsa da uzun

denlere bakmak zorunda kalıyor ya da günümüzde büyük

vadede kırılganlık yaşıyor. Çevresel koşullar tamamen aynı

kentlerde görüldüğü üzere, birbirinden tamamen farklı

kaldığı sürece basitleştirilmiş sistemler etkili olabilir. Ancak

kültürler oluşuyor. Bu kutuplaşma da radikalleşmeyi do-

çevresel koşullar azıcık bile değiştiği anda zarar vermeye

ğuruyor. Psikolojik açıdan bakıldığında, rekabetçi oyunlar

başlar. Çevresel koşullar da her zaman değişir.

kaybedenlerin kaybetmek için rekabet ettiği gölge oyun-

Bıçaklardan ve mızraklardan kitle imha silahlarına geç-

larına dönüşüyor.

tiğinizde, daha da beteri kazma ve küreklerden kitle imha

Teknolojik gelişmelere ihtiyacımız var ancak insanlık

araçlarına geçtiğimizde, kazanmak sözkonusu olamaz.

ve medeniyetin de teknolojiyle aynı hızda gelişmesi ge-

Teknoloji katlanarak geliştikçe ve gücümüz katlanarak art-

rekiyor! Teknolojimizin dünyayı etkileme becerisi radikal

tıkça, dünyayı değiştirme kapasitemiz ve bu kapasitenin

düzeyde arttıkça, bu gücü nasıl kullanacağımıza dair etik

yaygın zararlar verme kapasitesi, “ya kazan ya kaybet” an-

seçimlerimizin de gelişmesi gerekiyor. Ancak maalesef in-

layışının ortadan kalkmasına, Daniel Schmachtenberger’in

sanlığımız teknolojimizin gerisinde kaldı. Uzun süredir du-

ifadesiyle herkesin kaybetmesine yol açıyor.

rum böyle. Teorileriyle atom bombasının temellerini atan

Bunun nedeni, günümüzde elimizin altındaki araçların

Albert Einstein 1946 yılında şöyle yazmıştı: “Atomun gücü-

sınırlı kaynakları, yenilenme hızlarından çok daha hızlı şe-

nün ortaya çıkması her şeyi değiştirdi. Buna düşünce an-

kilde tüketmemize yol açması. Denizlerdeki yoğun balık avı

layışımız ve benzersiz bir faciaya sürüklenişimiz de dahil.”
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“Bir zamanlar yerel meseleler olarak
gördüğümüz şeyleri, temel küresel
karşılıklı bağımlılığımızın bir parçası
olarak görmeliyiz. Okyanusların
kirlenmesi, Amazon ormanlarının yok
edilmesi, Sibirya’daki orman yangınları
gibi küresel meselelerin hepsi birbiriyle
bağlantılıdır. Bunlar, gezegendeki herkesi
ilgilendiren konulardır.”

Eğitime odaklanmamızın, düşünce şeklimizi değiştirme-

Okyanusların kirlenmesi, Amazon ormanlarının yok edil-

mizin gerekmesinin en büyük nedenlerinden biri budur.

mesi, Sibirya’daki orman yangınları gibi küresel mesele-

Budistlerin ifadesiyle zihinlerimizi eğitmeliyiz ve bu eğitim

lerin hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bunlar, gezegendeki

piyasa ekonomisinin taleplerini daha başarıyla karşılama-

herkesi ilgilendiren konulardır.

mızı sağlayacak beceriler geliştirmekle sınırlı kalmamalı.

Olayları küresel düzeyde etkilerken bu düzeyde bir

Çünkü birbirimizi etkileyebilecek düzeye ulaşabilmek için

karşılıklı bağımlılık ve bağ anlayışıyla hareket etmemiz

yepyeni bir farkındalığa, saygıya ve düşünce derinliğine

gerekir. Suriye ve Venezuela’da olduğu gibi, ekosistem-

ihtiyacımız var. Hatta sevgi dolu şefkate.

deki ya da medeniyetteki yerel çöküşlerin bizi etkileme-

Çevremize zarar vermeye başladığımız, daha kibarca
ifade edecek olursak, eylemlerimizin istenmeyen sonuç-

yeceği inancı geçerliliğini yitirmiş, oldukça tehlikeli bir
anlayıştır.

larının başka insanlara, artan adaletsizlik ya da gezegene

Charles Dickens, Fransız devrimi dönemini şöyle anlat-

yoğun karbon ayak izi, atık ve yaşam kaynaklarının hızla

mıştı: “Hem en güzel hem en kötü hem bilgelik hem ap-

tüketilmesi gibi zararlar vermeye başladığı noktayı çoktan

tallık dolu hem aydınlık hem de karanlık zamanlardı.” Bu

aştık. Bu zarar ya da ekonomide kullanıldığı şekliyle dışsal-

sözler çağımızı da anlatmıyor mu? Tom Atlee’nin ifadesiyle

lıklar, mevcut demokrasi krizinin ve iklim krizinin de temel

her şeyin giderek daha hızlı bir şekilde hem daha iyi hem

nedenleri arasında yer alıyor.

de daha kötü bir hal aldığı çağımızı?

Değerlerimizi ekonomik denklemlerle ifade ediyoruz.

Temel dinamik, birbirimizle bağ kurma, karşı karşıya

Bu denklemde yaşayanlar, yaşarken değil, öldüklerinde bir

olduğumuz varoluşsal sorunları çözme becerimizi artıra-

değer ifade ediyor. Hava ve su pek değer taşımıyor çünkü

cak daha sağlam bir etik ve estetik anlayışına yönelmek

ikisi de rahatça kullanılacak ve boşa harcanacak kadar bol

olmalıdır.

görünüyor.

Zihnimizi eğitmeyi öğrenmemiz, tüm türlerin karşılıklı

Ekonominin geleceğindeki temel kriter, yaşayan sis-

bağımlılığı anlayışına dayalı daha bilinçli bir dünya görüşü

temdeki tüm unsurların, en azından teorik olarak diğer

benimsememiz gerekiyor. Hatalı bir anlayışla birbirinden

unsurların, tüm insanların ve canlıların esenliğine katkıda

ayırmadığımız sürece, hiçbir şeyin diğerinden temel bir

bulunması olmalıdır.

farkının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz.
Performansa dair mevcut anlayışımızı ve ortak yaşam

Sevgi dolu şefkat

tarzımıza dair benzetmeleri kökten değiştirme zamanımız

Bu doğrultuda problemleri tanımlama ve çözme yön-

geldi. “Ya kazan ya kaybet” anlayışından “kazan-kazan” an-

temlerimiz de değişmelidir: Bir zamanlar yerel mese-

layışına; “onlara karşı biz” anlayışından karşılıklı bağımlılık

leler olarak gördüğümüz şeyleri, temel küresel kar-

anlayışına geçmemiz; sevgi dolu şefkatin öneminin farkına

şılıklı bağımlılığımızın bir parçası olarak görmeliyiz.

varmamız mümkün.
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Batının Bezginliği
NATHAN GARDELS

Eğer batının uzun süreli dünya hâkimiyeti sonuna yaklaşı-

World Post

yorsa şimdi sırada ne var? Küresel zenginlik ve gücün ağır-

Genel Yayın Yönetmeni

lık merkezi 2050’ye kadar Kuzey Atlantik dışındaki toplumlara, özellikle de Çin ve Avrasya’ya kayarsa, yeni düzende,
açık toplum değerlerimizi nasıl ayakta tutacağız? İklim gibi
ortak çıkarların söz konusu olduğu ama değerlerin birbirinden kesin olarak farklılaştığı bir dünyaya nasıl bir “modus vivendi” uygun olabilir?
Emperyalizmin iyi bilinen suçlarıyla ve liberal müdahaleciliğin aptallıklarıyla kirlenmiş olmasına rağmen
Batılılaştırma misyonu dünyaya; bireyin hakları, kendi kaderini belirleme, yönetilenlerin bilinçli rızası, siyasi iktidarı
dengeleme ve denetleme, kültürel hoşgörü ve düşünce
özgürlüğü gibi evrensel etkisi olan cazip idealler de katmıştır. Bu değerler onları destekleyecek ve savunacak bir
güçle birlikte olmadığında kaderleri, onlara karşı durup
yenilgiye uğratacak güce sahip olanların elinde olacaktır.
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Şu an için bu değerlerin geleceği pek parlak görün-

hakkında fazla hayale kapılmıyor. Her tarafta, özellikle ken-

müyor. Alman filozof Peter Sloterdijk “çekici olmaktan

di ülkesinde hissedilen “bezginlikten” şikâyetçi. Fransız

çok itici olan” bir liderlik altında “Amerikan kampı” dağı-

Devrimini, “İnsan Haklarını” ve Mayıs 1968 öğrenci isya-

lırken “çaresiz evrenselciliğin şaşkınlığından” söz ediyor.

nının “hayal gücünü özgürleştirme” patlamasını dünyaya

Fransa’nın en ünlü angaje entelektüeli Bernard-Henry

getiren ulusun, bir zamanların gelecek biçimlendirici ate-

Levy iğneleyici bir metaforla, “iyice sıska, yavan ve kısır

şini şimdi emeklilik sistemi reformuna karşı tutkuyla müca-

hale gelen batı fikrinin güneşin altında bir denizanası, ta-

deleye akıtmakla yetinmesi onu şaşırtıyor. Kısaca, aydın-

rihin kıyılarına vurmuş bir tortu gibi erimeye başladığını”

lanmanın ve modernliğin beşiği, kendi iç uygarlık itkisini

söylüyor.

kaybetmiş bulunuyor. Onun yerine kendini savaş sonrasın-

“Amerika’nın tahttan çekilmesi” olarak adlandırdığı
bu koşullarda Levy, batının öteki direği olan Avrupa’da

daki parlak dönemin müflis ganimetine asılma çabasına
kaptırmış durumda.

zayıf da olsa bir umut görüyor. Geçen hafta kendisiyle

Levy, Çin’i de Rusya ve Türkiye ile aynı kategori içinde

yaptığımız görüşmede Avrupa’nın, Rusya ve Türkiye gibi

görüyor, ancak bu ülkenin sadece son yirmi otuz yıl için-

geçmişin zaferlerine güvenenlerin meydan okuması kar-

de büyük zahmetlerle küresel ekonominin en ön sıralarına

şısında gerilememesi gerektiğini söylüyor. “Eğer batı

çıkmış olması bile Çin’in, onun kâğıttan kaplan dediği şeye

moralini bozmazsa, irademizi gösterirsek 2050’ye kadar

pek benzemediğini gösteriyor. Çin’in “yeniden canlanma”

dünya üzerinde kendi yerimizi biçimlendirebiliriz” di-

projesi geçmişteki zaferlere güvenmekten çok, her şey-

yor. “Sandığımızdan daha güçlüyüz. Karşıtlarımız kâğıt-

den önce yapay zekâ da dahil, geleceğin teknolojilerine

tan kaplan.” Bu alacakaranlık anda bile Levy, Avrupa’nın

hâkim olarak bir kere daha ulusal zafer için gerekli koşulla-

batı fikrini aktif olarak savunabileceği bir alan olduğunu

rı yaratmayı amaçlıyor.

düşünüyor.

Gene de, Levy’nin de sorduğu gibi, bu yeniden can-

Gene de Levy, uygarlık mirasının tehlike altında olma-

landırmaya eşlik eden yeni yaratıcı dürtü nerede? Söz

sına rağmen milliyetçi bencillikler tarafından herhangi bir

gelimi yeni büyük mimarlar nerede? Kentsel alanlardaki

eylem birliğine izin vermeyecek şekilde bölünen Avrupa

ufuk açıcı binaların çoğu batılı yıldız mimarlar tarafından

ŞUBAT ‘20 / 12

tasarlanıyor. Öyküleriyle tüm dünyada yankı uyandıran ya-

kısıtlar. Levy için umut bu paradoksta. Bir zamanlar ege-

zarlar nerede?

men olan batılı imparatorluklar, sonlarına yaklaşırken on-

Bir zamanlar Singapur dışişleri bakanı olan efsane devlet adamı George Yeo da saf materyalist bir yeniden can-

ların çekirdek değerleri terk ettikleri dünyada esin kaynağı
olarak kalıyor.

lanma fikrinin içi boş doğasına işaret etmişti. Berggruen

Görüşmemizin sonunda Levy, Edmund Husserl’in

Enstitüsünün 2018 sonunda Pekin’de düzenlenen 21’inci

1935’te, İkinci Dünya Savaşı arifesinde yazdığı “Felsefe ve

Yüzyıl Konsey Toplantısında, “Sağlıklı gelişme insanların

Avrupalı Adamın Krizi” adlı kitabındaki şu satırlara atıfta

sadece ekonomik refahını değil manevi esenliğini de ar-

bulundu. Bu satırlar hem bugün bütün batı için acil bir uya-

tırmakla ilgilidir” demişti. Çin’in gelişme görünümünde

rıdır, hem de tüm zamanlar için geleceğe duyulan inancın

manevi yenilenme için “kutsal alanlar” olmasına ihtiyaç

göstergesidir, bezginliğe ve bozgunculuğa direnen inanç

olduğunu söylemişti.

sahipleri bir avuç kalmış olsa bile.

Çin’in bir kere daha batının boyunduruğundan kurtu-

“Avrupa varoluşunun krizi ancak şu iki yoldan birinde sona

lup “kendisi olmak” için çabaladığını onaylamakla birlikte,

erebilir: Ya rasyonel yaşam amacına yabancılaşmış, ruhun

Levy, onun evrensel çekiciliği olan değerler üretemediğini

barbarca nefretine kapılmış bir Avrupa’nın harabelerinde, ya

ileri sürüyor. Nüfusun uyanmış kesimlerinin bile, özellikle

da aklın kahramanlığıyla felsefenin ruhundan yeniden doğ-

Hong Kong ve Tayvan’ın kültürel atmosferindeki gençliğin

muş bir Avrupa’da. Avrupa için en büyük tehlike kendi bez-

esin kaynağı olarak Pekin’in otoriter tarzlarını değil batı

ginliğidir. Gelin ‘iyi Avrupalılar’ olarak bu tehlikelerin tehlike-

fikrini gördüğünü belirtiyor. Herhangi bir ulusun impara-

sine karşı sonsuz bir mücadeleden bile kaçınmayacak türden

torluk haline gelmesi ve başkaları üzerinde dönüştürücü

bir cesaretle mücadele edelim. Bunu yaparsak inançsızlığın

etkide bulunabilmesi için, diyor Levy, desteklediği değer-

yok edici alevinden, batının insanlık karşısındaki misyonu ko-

ler sadece öz çıkarına hizmet etmekle kalmayıp kendisinin

nusundaki kızgın çaresizlik sağanağından, büyük bezginliğin

ötesindekilere de hitap edebilmelidir.

küllerinden, uzaktaki muhteşem bir insanlık geleceğinin da-

Böyle olması Çin’i kâğıttan kaplan yapmayabilir ama
batı fikrinin geniş etkisini ikame etme kapasitesinin çapını

yanağı olarak ruhun yeni iç yaşamının Anka kuşu doğacaktır.
Çünkü ölümsüz olan sadece ruhtur.”
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Savaş Kâr Payı
Ödediğinde
FELIX SALMON
Axios Edge

Savaş. Kime hayrı vardır ki? Anlaşılan borsaya var.
Yatırımcılar, İran’la bir savaş ihtimalini gördüklerinde
ABD tahvilleri hemen tasfiye edildi. Tahviller, Irak 1990’da
Kuveyt’i işgal ettiğinde düştü, teröristler 11 Eylül 2001’de
ABD’ye saldırdığında da…
Savaş korkusu biraz hafiflediğinde ise tahviller rekor seviyelere ulaşıyor.
Büyük resme baktığımızda şunu görüyoruz: Kısa dönemli borsa dönüşlerine çok önem vermeyin. Bir adım geri
atıp baktığımızda, savaşın Amerikan tahvilleri için kötü değil, iyi olduğunu görüyoruz.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’nın büyük kıs-

En fazla ABD askerinin yer aldığı savaşlarda (Kore ve

mının yıkılmış olmasına rağmen, Dow yüzde 43 yükseldi.

Vietnam) borsa yüzde 60 ve yüzde 43 yükseldi. ABD

Daha da kanlı geçen İkinci Dünya Savaşı sırasında ise yüz-

2003’te Irak’ı işgal ettiğinde, borsa sonraki on ay boyunca

de 50…

yüzde 32 yükseldi.

Savunma harcamalarının ABD ekonomik faaliyetlerin-

İran, Kuzey Amerika’da interneti kesse ya da Manhattan’a

deki payı, İkinci Dünya Savaşından bu yana her yıl yüzde

nükleer bir cihaz yerleştirmeye kalksa, kesinlikle bunun

3 artıyor.

borsaya etkisi olacaktır. İran’la yaşanabilecek çatışmalar

2020 savunma bütçesi 738 milyar dolar, GSYİH’nın
yüzde 3,6’sı. Bu rakam, İsviçre’nin tüm ekonomisine
eşit.

için beklentiler 1945’ten beri değişmedi: Savaş ABD topraklarına sıçramasın.
Sonuç olarak, İran küresel ticaretin önemli bir parçası

Savaşın borsa üzerindeki etkisini belirlemek zor çün-

değil. ABD şirketlerinin İran üzerinden para kazanabilme-

kü ABD hemen hemen her zaman savaşta. İkinci Dünya

sinin tek yolu, savaş sırasında kullanabilecekleri malzeme

Savaşının sona ermesinin ardından ABD 1949-1985 arası

satmaktır. Savaş ne kadar büyükse, kazanacakları para o

her yıl savaştaydı.

kadar çok olur.
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