Yalnız, korkusuz ve silahsız
Bu şiirsel başlık, sıcak gündemin en romantik öğesiydi,
gelişmeler arasında kayboldu... Suriye tarafından düşürülen
uçağımızın bağlı olduğu filonun sloganı. “Tutkuyla sevdiğim
yalnız ve güzel ülkeme…” şeklindeki ithaf da Yönetmen Nuri
Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filmiyle kazandığı Altın Palmiye
ödülünü almak üzere yaptığı konuşmanın romantik
cümleleriydi… Gazetelerin üçüncü sayfalarında hoyrat ve
kanlı kimliğimizle boy göstersek de en zor anlarda bile
romantik olabiliyoruz.
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Gündemin acımasız romantizminden konuyu sizlere getirmek istiyorum... Sizlerin romantik olmaya pek de
olanak olmayan iş süreçleri içinde olduğunuzu bilerek dünyanın dört bir yanında potansiyel hissedarlar
olduğu sürece 7/24 çalıştığınızı biliyorum. Ama bizim coğrafyamıza yazın geldiği, sıcakların fiziken
neredeyse hepimizi erittiği, sıcak gündemin ruhumuzu tükettiği günlerde, dünya neleri konuşuyor diye
sormanın ve yazmanın doğru olacağını düşündüm.
Her şeyin birbiriyle girift olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sanırım hiçbir yönetici Suriye’deki sıcak gelişmeleri
göz ardı ederek, yatırımcı toplantısı yapamaz. Elimiz yüreğimizde sınırı geçtik geçiyoruz, savaş ilan ettik
derken alternatifli planlarla ilerlemek bir zorunluluk. Diğer yandan siyasi değil, doğal afet olsa güncel
gelişme, deprem ya da yanardağ patlaması, sonuçlarıyla bir ülkeyi kasıp kavururken, “ben anlamam”
demek sanıyorum mümkün değil, doğru da değil.
Kafamızı kuma gömdüğümüz günler geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir yakın dostum bana telefonunda
Yunan Adaları’nda almayı planladığı evin, iç ve dış mekan görüntülerini gösterdi. O kadar güzeldi ki acaba
bir dekorasyon dergisinden mi kotarıldı diye düşünmeden edemedim. Benim endişelerimin seviyesi
buralarda dolaşadursun, dostum yerel yönetimle evin tapuda sorunu var mı yok mu araştırmasını
yaptırdığını söyledi. Söylemeye gerek var mı bilmem; İtalyan, İspanyol ve Yunan ekonomisini bizimki kadar
yakından izliyor. Diğer bir tanıdık, almak üzere olduğu tekneyi fikir olarak kızağa çektiğini söyledi,
kafasındaki fiyatlama birkaç haftaya kadar istediği noktaya gelecek. Onun için işin hoş tarafı, büyük
tersane sahiplerinin kendisine gösterdikleri ilgi. Gönderdikleri detaylı mailler okumaya değer... Eskiden
ara ki bulasın dediği insanlar, ne zaman geleyim size sunum yapayım cümlesinin ardından bugün karar
verirse aslında ne kadar iyi olacağının kuruş hesabını yapıyor. Diyebilirsiniz ki “bize ne...” Haklı da
olabilirsiniz örnekler lüks... Dilerseniz, “zenginin malı züğürdün çenesi yorarmış” diye kabul edin...
Son zamanlarda yaptığım sohbetlerden biri de çocuğu hangi yaz okuluna göndermekle ilgili. Harvard’ın,
gençleri çok önceden seçtiğini söylememe gerek yok. Harvard’da okumayı geçtiğimiz günlerde pek de
cazip bulmadığını söyleyen bir yöneticimiz, internetle her şeyin bir tuş ötede olduğunu söylediğinde bir
süre düşündüm ve karar verdim ki yanılıyor. İlişki çağında Harvard, doğmamış çocukları anne ve babasının
genlerine ve gelecekte alabilecekleri sorumluluklara göre seçiyorsa olaya farklı yönünden bakmak gerek.

Dünyanın çoğunluğu fakir, azınlığı zengin, yönetenler azınlıkta yönetilenler çoğunlukta... Hangisinde yer
almak daha iyi olurdu diye sormama gerek yok.
Dünya lider arayışında. Coğrafya bilginize güveniyorsanız birkaç saniye içinde gözünüzün önünden bütün
dünya ülkelerini ve yönetenlerini geçirin. Yok olmazsa üşenmeden bir harita açın önünüze. Göreceğiniz şey
basit olacak, lider yok. Harvard gibi okullar geleceğin liderlerini seçerek eğitiyor. Liderlik en önemli ve sıcak
gündem maddelerinden biri.
Dünya neleri konuşuyor? -sorusuna coğrafya bazında bakmak istedim. Gördüm ki bizim tartıştığımız
konularla onlarınki biraz farklı. Ezberi bozmak gerek;
Latin Amerika, bölge istikrar unsuru gibi duruyor. G20 zirvesinin ve Rio +20 ile Kolombiya’nın Amerika
Zirvesi’ne ev sahipliği yapması küresel gündemde anlamlı notlar olarak yer aldı. Küresel ekonomiye ve
yönetişime bölgenin yaptığı katkı, uluslararası tartışmalar arasında yerini alıyor. Dünyanın büyük bir
bölümünde küresel krizin hüküm sürmesi, bizim dikkatimizi çekmese de ekonomi çevrelerinde bu bölgenin
dünya ekonomisine ne şekilde pozitif katkı yaratacağı konusunda hararetli tartışmalar yaratıyor. Bölgenin
bize uzak olması tartışmalardan bir miktar dikkatimizi çalıyor ama diğer konu başlıkları olarak demokratik
kurumların kök salmasında Latin Amerika modeli, girişimci neslin gelişiminde yarattığı platform, sosyal
kalkınmada alınacak örnekler ile bölgesel transformasyon yalnızca siyasilerin değil, iş çevrelerinin kafa
yorduğu konular arasında.
Afrika kıtası, dünyanın en az gelişmiş bölgesi, hayretlerimize mazhar olacak bir gelişim içinde. Dünya
üzerinde en hızlı büyüyen 10 ekonomiye ev sahipliği yapıyor. Hızla tükenen doğal kaynakları için bu kıtayı
sömürdüğü ifade edilen Çin’in ilgisini bilmeyen yok. Tabii Çin yalnız değil. Türkiye de geç ve sınırlı da olsa
kıtada söz sahibi olmak isteyen ülkelerden biri. Gerçekten mütevazı diyebileceğimiz çabalarımız ne zaman
ve ne kadar sonuç verir en azından ben bilemiyor olsam da iş dünyası Afrika kıtasında öncelikle tüketim
maddeleri, telekom altyapısı ve buna bağlı gelişmeler ile tarım konusunda ilgilerini her geçen gün
artırmaya devam ediyorlar. Kıtanın bir zaman sonra kendi istikrarsızlığını bırakıp dünyanın farklı
sorunlarına merhem olması bekleniyor.
Doğu Asya, kısa adı ASEAN olan Güneydoğu Asya Birliği ülkelerinin 1.8 trilyon dolarlık GDP'si, 600
milyonun üzerindeki nüfusu, kayda değer bir büyüklük. 2015 yılında tek pazar olma hedefinde emin
adımlarla ilerleyen bölgenin tartışılan konuları, “gelişmenin yanı sıra enflasyonu kontrol altında tutmanın
formülü ne” olabilir. Tartışma konularının başında ASEAN ile stratejik ortaklar olarak görülen Çin ve
Hindistan’ın entegrasyonu geliyor. Bölgenin en önemli sorunu sınırlı doğal kaynaklar. İş yapan yerel
kurumların çözüm bulmak için çaba sarf ettikleri en popüler konu. Bir diğeri ise karbon emisyon oranları.
Sürdürülebilirliğin gündemin üst sıralarında olması sözünü etmem gereken konulardan. Hindistan
ekonomisinin 2012 yılını yüzde 7 büyümeyle kapaması bekleniyor. Büyümenin faturası enflasyon ve
değerini yitirme tehlikesi yaşayan Rupee. Yapısal reformların beklenen hızla gerçekleşmemesi yatırımcının
güvenine mal oluyor. Yolsuzluk karşıtı görüşler hayal edilemeyecek kadar popüler. Ekoloji ile tüketimi
dengelemek popüler tartışma konusu.
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Eurasia, nefes kesen bölgelerden biri. Hem cazip, hem riskli, hem kazançlı hem
tehlikeli. Tadından yenmiyor ama... İnovasyon tam anlamıyla tartışılıyor mu bilemesem de, uluslararası
şirketlerin bu bölgeye yakıştırdığı ve yamadığı konuların başında geliyor. Onların düşündüğü ile
bölgedekilerin inovasyondan algıladıkları arasındaki makasın kişisel fikrimce açık olduğu ortada... enerji
iletişimine, akışkanlığına, yönetimine önem vermek kaçınılmaz görünse de, doğal bir zenginlik üzerine
oturan bu bölge yine bu konu nedeniyle çatışıyor da çatışıyor. Kazanan hep başkaları tabii. Bölgenin
önemle tartışması gereken konuların başında bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge yatırımları geliyor. Ekonomilerini
bilgi ekonomisine dönüştürmek konusunda kaçınılmaz bir gelecekle karşı karşıya olan bölge liderlerinin
konuya ne kadar yakın oldukları ise ayrı bir tartışma konusu. Bölge, içindeki ve çevresindeki çatışmaları,
insan gücüne ve girişim yeteneğine dönüştürebildiği zaman söz sahibi olacak. İyi yönetişim ve bireysel
güvenlikler en sıcak konular arasında yerini alıyor.

Avrupa bizi, ülke ve halk olarak her aşamasında endişeye sevk etse de gizliden gizliye bir haz
duyduğumuzu saklayamıyoruz. Kendi sarhoşluğumuz içinde boğulmamızın an meselesi olduğunu
görenlerin sayısı ne yazık ki az. Birbiri ardına notu düşen ekonomiler, Birlik’ten çıktı çıkacak diye bakılan
ekonomiler, yatırımların ve hayatın bir anlamda durduğu gözlenen farklı işdünyalarına ev sahipliği yapan
kıtanın bizim göz ardı etmekte ısrar ettiğimiz sermayesi, entelektüel kültürü, daha önce geçirdiği sınavları
ve aldığı dersler, kurum kültürü ile halklarının ortak paydada buluşabilme özelliği... Avrupa Birliği içinde
kuramadıkları görünen ahenk aslında bireysel ekonomiler ve birbirleriyle ilişkileri açısından bakıldığında
yerli yerinde.
Türkiye, satır aralarında kaybolduğu kadar yalnız; anlam vermekte güçlük çektiğim kadar korkusuz ve
neden olduğunu bilmediğim şekilde silahsız. Yalnız korkusuz ve silahsız, işte Türkiye, işte dünya...

