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Nisan sonunda 
Pekin’de toplanan ve 
30’un üzerinde dünya 
liderinin katıldığı Kuşak 
ve Yol Forumunda 
yaptığı konuşmada Çin 
lideri Xi Jinping, ABD-
Çin ticaret savaşını hiç 
ağzına almazken bazı 
anlaşmazlık öğelerini 
giderecek yaklaşımlar 
getirdi.

Xi’nin Kuşak ve Yol 
Forumu Konuşmasındaki 
6 Temel Nokta

Forumu sayfalarına taşıyan South China Morning Post yazarları Teddy Ng 
ile Lee Jeong-ho 26 Nisan tarihli  yazılarında Xi’nin açılış konuşmasının ana 
hatlarını altı temel noktada topladılar.

Başkan Xi Jinping 26 Nisan Cuma günü açılış oturumunda yaptığı konuş-
mada Çin’in iddialı “Kuşak ve Yol İnisiyatifi”ni finanse etmek için yeni bir 
sermaye yatırımı vaadinde bulunmadı, bunun yerine “birlikte-geliştirme” 
fikri üzerinde durdu.

2017’deki ilk toplantıya kıyasla Xi’nin konuşması daha kısaydı ve daha az 
somut öneri içeriyordu. Daha çok sözkonusu inisiyatife yönelik eleştirileri 
geri püskürtmeye ve milyarlarca dolarlık projeye ilişkin kuşkuları giderme-
ye çalıştığı görülüyordu.

Çin’in şu anda ticaret savaşı içinde olduğu ABD’nin ya da Avrupa’nın ad-
larını anmamakla birlikte Xi’nin konuşması daha çok onların Kuşak ve Yol 
planı hakkındaki endişelerini gidermeye yönelikti. Bu konuşmadan birkaç 
saat önce ise ABD Başkanı Trump, Xi’nin “yakında” Beyaz Saray’ı ziyaret 
edeceğini açıklamış bulunuyordu. Yorumcular iki ülke arasındaki ticaret 
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görüşmelerinde varılacak bir anlaşmanın bu ziyaret sırasında 

imzalanabileceğini belirtiyor. 

Xi’nin konuşmasında altı çizilen başlıca noktalar şunlar:

Çin Yuan’ı devalüe etmeyecek
Xi, Çin’in parasını mantıklı bir aralık içinde istikrarlı tutacağını, 

ticaret ortaklarına zarar verecek bir devalüasyona gitmeyece-

ğini söyledi. Bu ABD’nin Çin’e yönelttiği eleştirilerden biriydi. 

Xi ayrıca Çin’in diğer önde gelen ekonomilerle makroekono-

mik politikaların koordinasyonunu güçlendireceğini belirtti.

Ticaret savaşı sözü geçmedi, ama Xi’nin 
konuşmasına yansıdı 
Çin’in reform vaatlerini yerine getirmediği iddialarına karşı Xi, 

ülkesinin sözlerine ve yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirtti. 

Çin’in kasıtlı olarak ticaret fazlası elde etmek istemediğini söy-

ledi, dış ticaret dengesini sağlamak için ülkesinin dışarıdan daha 

çok tarımsal ürün ve hizmet ithal etmeye istekli olduğunu belirtti.

Fikri mülkiyet korumasından yana oldu
Xi, Çin’in fikri mülkiyet haklarının korunması için uluslararası 

topluluk ile işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Çin’in zorlama 

teknoloji transferlerine son vereceğini, tescilli markaları ve ti-

cari sırları koruyacağını ve fikri mülkiyet hırsızlığına karşı mü-

cadele edeceğini belirtti.

Açık ekonomiyi güçlendirme vaadi
Xi konuşmasında Çin’in ikinci ithalat fuarını Kasım ayında 

Şanghay’da açacağını açıkladı. Bunun yabancı şirketlerin Çin’e 

girişi için bir platform oluşturacağını belirtti. Ayrıca Çin’in 

gümrük tarifelerini indireceğini ve tarife dışı bariyerleri azal-

tacağını söyledi. Çin’in pazar erişimini genişleteceğini, birçok 

başka sektörde daha çok sayıda yabancı kontrollü ya da tama-

men yabancı şirkete izin verileceğini vurguladı. Yabancı yatırım 

yasalarının uygulanacağını ve arz yanlı bir yapısal reform yapı-

lacağını açıkladı.

“Kuşak ve Yol İnisiyatifi” sadece  
Çin için değildir
Xi kuşak ve yol inisiyatifinin sadece Çin’e değil, “bütün katılım-

cılarına yarar sağlayacağını” vurguladı. “Bu bir ayrıcalık kulü-

büdür” dedi; “Amacı katılımcı ülkelerin bağlantılarını ve pratik 

işbirliğini geliştirmek, kazan-kazan sonuçlar ve ortak kalkın-

ma sağlanmasıdır.” Korumacılığa karşı mücadele sözü veren 

Xi, Çin’in yaygın konsültasyon, ortak katkılar ve paylaşılan ya-

rarlar, yakın iletişim ve işbirliği ilkelerine bağlı kalacağının ve 

bütün taraflarla açıklık, kapsayıcılık ve şeffaflık içinde birlikte 

çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi. 

Daha çok yeşil
Xi, sürdürülebilir finansmanın yanı sıra yeşil büyümeyi de vur-

guladı. “Yeşil büyüme konusunda bir veri platformu oluşturu-

lacak” dedi ve finansman, teknoloji transferi, yoksulluğa karşı 

mücadele ve yeşil büyüme konusunda bir dizi işbirliği meka-

nizması ve proje açıkladı.

İlginç bir gelişme de şuydu: ABD federal yönetiminin Pekin’deki 

etkinliğe kuşkuyla yaklaşmasına rağmen, Kaliforniya eyaleti 

adına vali yardımcısı Eleni Kounalakis, eyaletin iklim değişik-

liğine karşı mücadele programı çerçevesinde yardımcı olabile-

ceği düşüncesiyle Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı. 

Çin lideri Xi Jinping ile Rusya Başkanı Vladimir Putin  

Forum’un açılış oturumuna gelirken
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ABD Çin’in 5G 
Dünyasında Yaşamaya  
Nasıl Hazırlanabilir?

IEEE Spectrum’daki 
yazısında Jeremy Hsu, 
Çin’in 5G ağlarını 
hayata geçirme 
konusunda erken 
davranmasının hem 
ulusal ekonomileri 
dönüştüreceğini 
hem de ABD’yi ciddi 
şekilde etkileyeceğini 
savunuyor.

Beyaz Saray’daki ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ABD telekomünikasyon 
sektörünün zafer açıklamalarına inanacak olursanız, ABD hızlı 5G ağlarını 
hizmete sunma konusunda Çin’le kıran kırana bir küresel rekabet içerisinde. 
Ancak ABD ordusuna danışmanlık yapan akademik araştırmacılar kurulu 
ve özel sektördeki teknoloji uzmanları, Çin’in bu alanda ABD’nin önünde 
olduğu ve 5G altyapı ve hizmetlerinden aslan payını alacağı uyarısında bu-
lunuyor. Uzmanlar, ABD’nin bunu aklında tutarak, “yenemiyorsan ortak ol” 
stratejisini benimsemesi gerektiğini söylüyor. 

Ses ve mesajlaşma hizmetlerine dayalı eski nesil mobil ağların aksine, 5G 
ağları saniyede 20 gigabayta varan bağlantı hızı sunuyor ve akıllı telefon 
sahiplerinin yüksek çözünürlüklü videoları bir saniyeden kısa sürede indir-
mesine olanak tanıyor. Bir milisaniyeden kısa gecikmeyle gerçekleşecek veri 
aktarımı otonom araçların bulut bilişim hizmetleriyle anlık iletişim kurarak 
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yapay zekâ destekli kararlar vermesini sağlamak gibi yeni hiz-
metlere de zemin hazırlayacak. İlk ulusal 5G ağını hayata geçi-
ren ülke 5G ekipmanlarını ve hizmetlerini bu yarışta geride kalan 
ülkelere satarak uluslararası alanda da bir hâkimiyet kuracak.

Pentagon’a danışmanlık yapan bir grup bilim insanı ve Silikon 
Vadisi yöneticisinden oluşan Amerikan Savunma İnovasyon Ku-
rulu tarafından hazırlanan Nisan 2019 tarihli raporda, “Şu an 
itibarıyla bu ülke ABD değil” deniliyor.

Grup Çin, Japonya, Güney Kore ve ABD’nin 5G ağları geliştirme 
ve kurma yarışında başı çektiğini, İngiltere, Almanya ve Fransa 
gibi Avrupa ülkelerinin “ikinci grubu” oluşturduğunu söylüyor. 
Bununla birlikte, Çin’in “ilk harekete geçen” ülke olmanın avan-
tajını kullanacağını belirtiyorlar.

İlk 5G ağını kimin kuracağı konusundaki yarışı kimin kazanacağı-
na dair söylentiler ve kafa karışıklığına rağmen, bu durum orta-
da gibi görünüyor. Son dönemdeki haberler bağımsız olmayan 
5G kurulumuna odaklanmış durumda: Mevcut 4G LTE ağların-
dan yararlanan ve mobil cihazların indirme hızını 10 kat artıra-
bilen güçlendirilmiş mobil geniş bant. ABD’deki ve diğer ülkeler-
deki büyük telekomünikasyon şirketleri, devrimci olmaktan çok 
evrimci bir yapıya sahip bu bağımsız olmayan 5G hizmetlerini 
sunmaya başladı.

ABD’deki çeşitli pazarlama kuruluşlarının iddialarına rağmen, 
ABD’nin pek az yerinde saniyede 1 gigabayt, hatta 100 megabayt 
hızında hizmet sunabilen 5G altyapısı mevcut. Her ne kadar LTE 
kurulumu ABD’nin büyük kısmında son kullanıcının hızının 10 

kat artmasını sağlasa da, operatörler henüz ABD nüfusunun 
büyük kısmına yüksek hızda bağlantı sunacak altyapıyı kurma 
becerisi sergileyebilmiş değil.

ABD ordusu gerçeklerle yüzleşmek zorunda: Çin şirketlerinin 
hâkimiyetindeki, “Batı dünyası sonrası” kablosuz ekosistemde 
faaliyet göstermeyi öğrenmek ve tüm ağ altyapılarının er geç 
siber saldırılara açık hale geleceğini kabullenmek zorunda.

Merkezi New York’ta bulunan bir siyasi risk danışmanlık şirketi 
olan Eurasia Group’un 2018 tarihli bir raporuna göre, Çin’in ilk 
harekete geçen ülke olma avantajı 5G kurulumunun bir sonraki 
aşamasıyla birlikte devreye girecek. Bu, ABD’den ve kendileri-
ne hedef olarak 2025 yılını belirleyen diğer ülkelerden birkaç yıl 
önde bulunan Çin’in 2020 yılı itibarıyla bağımsız 5G ağını hayata 
geçirme planının bir parçasını oluşturuyor.

Çin son beş yıl içerisinde 5G altyapısına 180 milyar dolar yatı-
rım yaparak 5G’ye uygun 350.000 baz istasyonu kurdu. Bu sayı, 
ABD’deki mevcut baz istasyonu sayısının yaklaşık 10 katı. Çinli 
telekomünikasyon devi Huawei, yurtdışına 70.000 baz istasyo-
nu ihraç etti ve Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika’da 40 tane 5G 
ekipmanı satış anlaşması imzaladı. 

Eurasia Group’un raporunda elde ettiği bu avantajın, Çin’in akıl-
lı kentler kurma, otonom araçlar üretme, otomatik fabrikalar 
kurma konularında da öne geçmesini sağlayacağı söyleniyor. 
Yeni uygulamaları ve kullanım alanlarını test etme fırsatı, başka 
ülkelerdeki, kendi vatandaşlarına 5G destekli uygulama ve hiz-
metler sunmak isteyen şirketleri de Çin’e çekecek. 
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Bununla birlikte, Eurasia Group ABD şirketlerinin de rekabet gü-
cünü korumasını, benzer uygulama ve hizmetler geliştirme konu-
sunda Çinli rakiplerine üstünlük kurmasını bekliyor. Dahası, Çinli 
şirketler şu an 5G ağlarının kurulumu açısından hayati öneme sa-
hip donanımlar üreten ABD’li şirketlere bağımlı durumda. 

Ancak ABD şimdiden Çin’in liderliği ele almaya yaklaştığı bir 
dünyada çok ciddi sonuçlar doğurabilecek kritik bir kararla karşı 
karşıya. ABD yüksek frekanslı ve düşük frekanslı 5G ağları ara-
sında bir seçim yapması gereken bir yol ayrımında -5G’nin daha 
yüksek indirme hızı ve daha az gecikme sunacağına dair vaatleri 
yerine getirip getirmeyeceğini belirleyecek spektrum kullanımı 
kararıyla.

ABD şu anda 30-300 gigahertz arasındaki milimetre dalga (mm 
wave) aktarımını benimsemiş halde. Bu menzildeki kısa dalga 
boyları hem çözünürlüğü hem de veri aktarımın güvenliliği artı-
ran daha dar ışınlar yayıyor. Ancak bunun yanında, sınırlı men-
zil ve duvarlar, insan bedeni benzeri engelleri aşamamak gibi 
önemli dezavantajlar da barındırıyor.

Hem Eurasia Group hem de Pentagon danışma kurulu, Çin malı 
ekipmanların batılı rakiplerinden hem daha ucuz hem da daha 
üstün olduğunu belirtiyor. Kısa dalga boyu seçim, ABD’nin te-
lekomünikasyon şirketlerinin güvenilir bir bağlantı sunmak için 
tüm kentlere ve alanlara çok yoğun -ve pahalı- bir 5G baz is-
tasyon ağı kurmasını gerektirecek. Savunma İnovasyon Kurulu 
raporu ABD telekomünikasyon şirketlerinin kapsamlı bir mm 
wave ağı için gerekli altyapıyı kurma maliyetini karşılayıp karşı-
layamayacağının da belirsiz olduğunu vurguluyor.

Çin ise tam tersi bir yaklaşım benimsemiş durumda. Çin, temel 
itibarıyla 3 ve 4 gigahertz bantlarında düşük frekanslı aktarımı 
destekliyor. Bu strateji, bu bantlardaki dalga boylarının engelle-

ri aşabilmesi sayesinde Çinli telekomünikasyon şirketlerinin 5G 
kapsamını daha az baz istasyonu sayesinde yaygınlaştırmasına 
olanak tanıyor.

Diğer ülkelerde 6 gigahertz altı spektruma ticari erişime ben-
zer bir kısıtlama sözkonusu değil. Dolayısıyla Çin’in ilk hareke-
te geçen ülke olma avantajının diğer ülkelerin düşük frekanslı 
bantlara uygun 5G ekipmanlarını benimsemesini sağlaması çok 
olası. ABD’nin mm wave kuruluma öncelik vermeye devam et-
mesi durumunda, ABD telekomünikasyon ve teknoloji şirketleri 
5G ekipman ve hizmetlerini yurtdışına satmakta oldukça zorla-
nacak gibi görünüyor. 

Teknoloji cephesinde kurulan hâkimiyet jeopolitik sonuçlar da 
doğuruyor. Ulusal ekonomiler 5G ağlarına bağımlı hale geldik-
çe, ağ ekipmanlarındaki arka kapılar ve diğer güvenlik sorunları 
yüzünden güvenlik riskleri de artıyor.

Trump yönetimi ulusal güvenlik kaygılarını dile getirerek, 
ABD’nin müttefiklerine, Çinli şirketlerin 5G ağlarına ekipman 
sağlamasını yasaklama çağrısı yapıyor. Özellikle Huawei şirketi 
sıkı bir şekilde araştırılıyor. Şirket ise bu iddiaları sürekli olarak 
ve kesin bir dille yalanlıyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya 
gibi birtakım ülkeler Huawei’nin 5G ağlarının kurulum çalışma-
larına katılımını yasaklamış ya da kısıtlamış durumda. 

ABD’nin Çin’in 5G üzerindeki etkisini sınırlama çalışmaları, 5G 
kurulumu konusunda dünyanın ikiye ayrılması riskini doğuru-
yor. Eurasia Group raporuna göre, 5G konusundaki bu ayrışma, 
“ölçek ekonomisinin kullanılamaması ve yüksek işlem maliyet-
leri nedeniyle” kullanıcı giderlerini ve altyapı ekipmanlarının 
maliyetini artırabilir.  

Hem Eurasia Group hem de Pentagon danışma kurulu Çinli 
ekipmanların batılı rakiplerine oranla hem daha ucuz hem de 

“Uzmanlar Çin’in 5G 
alanında ABD’nin önünde 

olduğu ve 5G altyapı ve 
hizmetlerinden aslan 

payını alacağı uyarısında 
bulunarak, ABD’nin 

‘yenemiyorsan ortak ol’ 
stratejisini benimsemesi 

gerektiğini söylüyor.”
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daha üstün olduğunu belirtiyor. ABD, Huawei’nin hâkimiyetin-

deki pazarda, birtakım kablosuz ağ ekipmanlarına alternatif 

bile sunamıyor. Dolayısıyla, Huawei ekipmanlarının yasaklan-

ması 5G ağları kurmaya istekli birçok ülkeye hem zaman hem 

de para kaybettirecek. 

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya gibi ABD’nin sadık müt-

tefikleri bile Huawei ekipmanlarını yasaklamaya yanaşmıyor. 

Avrupa Komisyonu, 2019’un Mart ayında yaptığı açıklamada, 

AB üyesi ülkelere 5G güvenlik risklerine dair verileri paylaşma 

zorunluluğu getirirken, ABD’nin yasaklama çağrısını görmez-

den gelme yoluna gitti. 

Peki, Çin’in 6 gigahertz altı yaklaşımının geniş alan ağlarında kü-

resel standart haline gelmesi durumunda ABD’nin ne yapması 

gerekiyor? Pentagon Danışma Kurulu, ABD devletine mm wave 

yaklaşımını terk etmesi ve Savunma Bakanlığına ilk adımı ata-

rak 4 gigahertz bandındaki 500 megahertzlik alanın bir kısmını 

paylaşması tavsiyesinde bulunuyor. 

Kurul, ABD’nin müttefiklerine de arka kapıları ya da güvenlik 
açıkları bulunan ürünleri üreten ülkelere yönelik ticaret kısıtla-
maları getirmeleri ya da gümrük vergisi uygulamaları çağrısında 
bulunmasını da öneriyor. Bu öneri şirketleri, ürünlerinin güven-
liğini artırmaya teşvik etmenin dolaylı yollarından biri olarak 
nitelendirilebilir. Uzmanlar ABD’nin müttefiklerinden 5G kuru-
lumlarında Çin şirketleri tarafından üretilen ekipmanların alı-
mının yasaklamasını istemesini de tavsiye ediyor. 

Ancak en şaşırtıcı öneri ABD ordusunun gerçeklerle yüzleşme-
si gerektiği konusunda: Çin şirketlerinin hâkimiyetindeki, “Batı 
dünyası sonrası” kablosuz ekosistemde faaliyet göstermeyi öğ-
renmek ve tüm ağ altyapılarının er geç siber saldırılara açık hale 
geleceğini kabullenmek zorunda. Pentagon’un bilgilere erişim 
öncesi çok sayıda güvenlik kontrolünden geçen, “güvenilmez” 
ağlar anlayışını benimsemesi gerekiyor. Tüm askeri ağların hem 
sağlamlaşması hem de yedekleme katmanlarını artırması şart. 
ABD’nin hoşuna gitmese de Çin’in 5G dünyasında hayatta kal-
mak için yapılması gereken şey bu.
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AB’ye 
Kış mı Geliyor? 
Mark Leonard, European Council on Foreign 
Relations’taki yazısında Avrupa Birliğinin 
geleceğinin tehdit altında olduğu bir dönemde, 
Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde, “açık” ve “kapalı” toplumlar arasında 
büyük bir hesaplaşma beklendiğine dikkat çekiyor.
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İngiltere’deki Brexit referandumu ve ABD’de Donald Trump’ın 
başkan seçilmesinin ardından, Avrupa Parlamentosu seçimle-
rinin “üçüncü perde” olacağı söyleniyor. Pek çok siyaset analiz-
cisine göre, Brexit ve Trump’ın seçilmesi, Avrupalı seçmenlerin 
de ana akım partileri terk ederek yeni, kimlik temelli gruplara 
yönelmelerine yol açacak. Ancak ABD’de siyasi ve bölgesel ay-
rımlar o kadar köklü ki, insanların nerede çalışacağını, kiminle 
evleneceğini ve dünya görüşünü etkiliyor. İngiltere’de de ben-
zer bir durum kuzeyle güney, gençlerle yaşlılar, şehirliler ile kır-
salda yaşayanlar, üniversite mezunlarıyla mezun olmayanlar 
arasında ortaya çıkmaya başladı.

Avrupa politikaları daha akışkandır. Avrupa Konseyinin 14 AB 
ülkesinden 50.000 seçmenle gerçekleştirdiği anket, 2019’da 
Avrupa’yı anlamak için en iyi modelin ABD veya İngiltere değil, 
Game of Thrones dizisindeki Westeros olduğunu ortaya koyu-
yor. Avrupa politika sahnesi, istikrarlı kabilelerle değil, sürekli 
değişen ittifaklarla şekilleniyor.

100 Milyon Oy Boşta
Ankete katılanların neredeyse yarısı oy vermeyeceğini söylü-

yor. Yüzde 15 henüz karar vermemiş, oy vermeye niyeti olan 

yüzde 35’in ise yüzde 70 kararsız. Bu da yaklaşık 100 milyon 

oyun akıbetini meçhul kılıyor.

2016’daki ABD başkanlık seçimi veya Brexit’in aksine, bu sadece 

göçmenlik üzerine kurulu bir oylama olmayacak. Avrupalıların 

çoğu, göçmenleri ülkeleri için ciddi bir sorun olarak görmüyor. 

Ekonomi ve milliyetçilik tehditleri, radikal İslamcılık, iklim de-

ğişikliği ve Rusya’nın kavgacı tutumu da önemli başlıklar.

Bu seçimi Avrupa yanlısı küreselciler ile milliyetçiler arasında 

bir savaş olarak gören uzmanlar yanılıyor. Ankete göre, Avru-

palıların büyük çoğunluğu, Avrupalılık ile kendi milli kimlik-

leri arasında bir seçim yapmak zorundaymış gibi hissetmiyor. 

Aslında milliyetçi partiler bile bu kimliklerin iç içe geçtiğinin 

farkında oldukları için euro’dan vazgeçme veya AB’den çıkma 

sloganları atmayı bıraktılar.

İ
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Avrupalıların çoğunun kafasındaki soru “sistem”le olan ilişki-
leri: AB vatandaşlarının dörtte üçü, hem ulusal hem de AB se-
viyesinde, siyasi sistemin bozulduğuna inanıyor. Seçmenlerin 
bunu nasıl algıladığını bilmek, nasıl oy vereceklerini bilmenin 
de anahtarı konumunda.

Dört Ana Grup
Game of Thrones açısından düşünürsek, bu seçmenleri dört 
ana grupta toplayabiliriz. İlk grup Stark’lar. Sistemin hâlâ ça-
lıştığına inanıyorlar ve anlamlı değişimlerin oylamayla müm-
kün olduğunu düşünüyorlar. Stark’lar AB seçmeninin yüzde 
24’ünü oluşturuyor ve kuzeyde (Almanya, Danimarka ve İsveç) 
güçlüler.

İkinci grup Yüce Rahip takipçileri. Hem AB’de hem de AB üyesi 
ülkelerde sistemin bozulduğuna inanıyorlar. Bu grup sarı ye-
lekliler gibi protesto grupları aracılığıyla sistemi yozlaşmışlık-
tan kurtarıp yeniden başlamayı istiyor. Yüce Rahip takipçileri 
seçmenlerin yüzde 38’ini oluşturuyor ve Fransa, Yunanistan ve 
İtalya gibi ülkelerde güçlü.

Üçüncü grup Lekesizler: Dizide Daenerys Targaryen tarafından 
kölelikten kurtarılanlar. AB’nin Lekesizleri dar milliyetçiliği redde-
den, enternasyonalizm ve uluslararası projeleri destekleyen grup. 
Milli sistemlerinde bir sorun olduğunu ve çözümün Brüksel’de ol-
duğunu düşünüyorlar. Seçmenlerin yüzde 24’ünü oluşturuyorlar 
ve Macaristan, Romanya, Polonya ve İspanya’da güçlüler.

Son grup ise “duvarın ötesinde” yaşayan Yabanıllar. Bu milli-
yetçi grup basında çok yer bulmasına rağmen seçmenlerin sa-
dece yüzde 14’ünü oluşturuyor. Danimarka, Avusturya ve İtal-
ya’da güçlüler.

Oyun Yeni Başlıyor
Bu gruplar aslında “açık Avrupa” ile “kapalı ulus devletler” ara-
sında bir seçim yapmıyor. Esas soru, statükonun nasıl ve han-
gi bağlamda devam edeceği. Seçimlerde pek çok parti, henüz 
ne yapacağına karar vermemiş 149 milyon kişiyi kendi tarafına 
çekmeye çalışacak. 

Ancak bu da yeterli değil. Avrupa’nın ana akım adayları, popü-
list ve milliyetçi partileri dağıtmak için Yüce Rahip takipçilerini 
ve Yabanılları tekrar sisteme dahil etmeye çalışıyor. Bu neden-
le kendilerini değişimin güvenilir unsurları olarak öne çıkarı-
yorlar. Oyun daha yeni başlıyor.

“Avrupa Konseyinin 14 AB 
ülkesinden 50.000 seçmenle 

gerçekleştirdiği anket, 2019’da 
Avrupa’yı anlamak için en iyi 
modelin ABD veya İngiltere 

değil, Game of Thrones 
dizisindeki Westeros olduğunu 

ortaya koyuyor.”

9
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Emmanuel Macron’un, Notre Dame 
katedralinde çıkan yangına ustaca yaklaşımı, 
Fransa cumhurbaşkanı için çok ihtiyaç duyulan 
bir siyasi rahatlama sağladı. Fakat bu tür 
önemli olayların ardından ortaya çıkan pozitif 
duygular genellikle yoğun ama kısa ömürlü 
olur. Büyük ihtimalle bu kez de böyle olacaktır. 

Notre Dame’ın 
Yarattığı Duygu Seli 

Dominique Moisi  
Project Syndicate
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Alevler, bireysel ve kolektif hafızasının bir objesi olan Notre 
Dame katedrallerini sardığında insanlar; ilahiler okudu, dualar 
etti, ağladı ya da derin bir şok olmuşluk içinde donup kaldılar. 
15 ve 16 Nisan’da bu yangına tanık olanların duyguları tüm dün-
yada yankı buldu. Umarız ki bu trajediye karşı gösterilen küresel 
empatinin, hem Fransa’da ve hem de Fransa’nın dışında kalıcı 
olumlu etkileri olsun.

Yangından sonra, 2015’te Fransa başkentini kana bulayan iki te-
rörist saldırıdan bu yana almadığım kadar çok, acımızı paylaştı-
ğını ileten mesaj ve röportaj daveti aldım. Avustralya, Japonya, 
ABD, İngiltere, Hollanda ve diğer birçok ülkeden mesajlar geldi. 

Yangın sonrası katedralin yeniden inşası için sadece bir gün için-
de, yalnız Fransa’dan değil dünyanın her yerinden yüz milyonlarca 
euro’luk maddi destek teklifi geldi. Özellikle de ABD’nin varlıklı 
bağışçıları, 11 Eylül 2001 terör saldırısında yaşamını kaybedenler 
için çanlarını çalan katedral için en hızlı davrananlar oldu.

Bazıları; gezegenimizin hayatta kalması, milyonlarca mülteci-
nin yaşamı ya da dünyadaki yoksul insanların durumu yerine, 
800 yaşındaki bir binanın kaderinin bu kadar önemsenmesine 
ve bunun için böylesi bir pozitif duygu patlaması yaşanmasına 
şaşırabilir. Öyle görünüyor ki bize geçmişin mirasını korumakla 
ilgilenmek geleceği kurtarmaktan daha kolay geliyor. İnsanlar-
dan çok tarihi binaları korumayı tercih ediyoruz. 

Barışın ve Güzelliğin Evrensel Sembolü 
Yine de yangının tetiklediği duyguları ve bu anıtı gelecek nesillere 
sağlam bir şekilde teslim etmenin sorumluluğunu anlıyor ve pay-
laşıyorum. Notre Dame, büyükannem ve büyükbabamın hayatın-
daydı ve ben “onun” torunlarım için de böyle kalmasını istiyorum. 
Bu gezegende geçirdiğimiz bu kısacık sürede insan olarak ortak gö-
revimiz, elimizden geldiğince çevremizi iyileştirmek ve geliştirmek-
tir ki katedralin kaderi de doğal bir önceliktir. Tarih jenerasyonumu; 
Notre Dame’ı yeniden inşa etmek için elinden gelenin en iyisini ya-
pan hatta belki onu, barışın ve güzelliğin evrensel bir sembolü ola-
rak eskisinden de güzel yapan bir nesil olarak yazsın isterim. 

Ben Hristiyan değilim ama bir Parisli, Fransız, Avrupalı ve bir 
dünya vatandaşı olarak, yangın başladığında ve uzmanlar tüm 
katedralin çökebileceğini söylediğinde, yaklaşmakta olan kay-
bın çok derin üzüntüsüne kapıldım. Derhal binayı görmek iste-
dim ki onu hafızama kazıyabileyim; harabeye dönüşmeden ve 
bir kül deryası haline gelmeden önce… Notre Dame’ın tarihimin 
ve hatta hayatımın ayrılmaz bir parçası olduğunu hissettim. 

Milyonlarca kişi de aynı şeyi söyleyecektir. Aralık 1804’te Na-
polyon imparator tacını Notre Dame’da taktı. Bundan bir nesil 
sonra, Fransız edebiyatının dev ismi Victor Hugo, daha sonra 
başarılı filmlere ve bir müzikale konu olan romanı Notre Da-
me’ın Kamburu ile katedrali ölümsüzleştirdi. İkinci Dünya Sava-

A
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şı sırasında kent henüz tam olarak barışa kavuşmamışken, 1944 
yılının Ağustos ayında Charles De Gaulle, orada Paris’in kurtu-
luşunu kutlayan kitleye katıldı.

Yanan, Paris’in Kalbiydi 
Peki, neden dünyadaki milyonlarca insan da benimle aynı duy-
guları paylaşıyor? Bir nedeni de katedralin güzelliği; yangın se-
bebiyle neredeyse yok olmaya yaklaşan muhteşem yapısıdır. Se-
ine nehrinin sol yakasındaki balkonundan Notre Dame’ı gören 
bir arkadaşım, bana duygularını sadece “hayranlık ve korku” di-
yerek açıklayabildi. Yanan Paris değildi, yanan kentin duygu yük-
lü kalbiydi. Ve bu yangını, prime-time’da haberlerde izliyorduk. 
Fransız yetkililere göre, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen anıtı 
çökmek üzereydi. Bu kesinlikle; katedralin kaderiyle ilgili evren-
sel bir empati oluşmasına yardım edecek, duygulu bir ifadeydi. 

Bu bana, 10 yıl kadar önce fareler üzerinde yapılan bir deney ko-
nusunda ABD’li filozof Martha Nussbaum ile yaptığım bir ko-
nuşmayı hatırlattı. Nussbaum, bu deneyde farelerin sadece “ta-
nıdıkları bir fare” acı çekince bu acıya ilgi gösterdiğini, geri kalan 
zamanda ise tamamen kayıtsız kaldıklarını söylemişti.

Siyasi Rahatlama Ne Kadar Sürer?
Bu empati; korku filmi gibi başlayan bir şeyi, iyi hissettiren bir 
filme dönüştürdü; en azından şimdilik… Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron, yayılan bu duyguyu algıladı ve bunu, yangın 
sonrası milli birlik çağrısında bulunmak için ustalıkla kullandı. 
Son birkaç aydır Fransa’da her hafta sonu gösteriler ve şiddet 
olayları yaşanıyor; ülke hiç bu kadar kutuplaşmamıştı. Fakat 
Macron aniden güçlü bir argümanla çıktı: Böyle bir trajedi bizi, 
küçük bölünmeleri aşmaya, cömertliğe ve toplu sorumluluğa 
davet ediyordu. 

Bu tür önemli olayların ardından ortaya çıkan pozitif duygu-
lar genellikle yoğun ama kısa ömürlü olur. Büyük ihtimalle 
bu kez de böyle olacaktır. Evet, Notre Dame dramı ve Mac-
ron’un buna ustaca yaklaşımı; Fransa cumhurbaşkanına yak-
laşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde çok ihtiyaç 
duyulan bir rahatlama sağladı. Fakat eski İngiltere başbakanı 
Harold Wilson’un söylediği gibi, siyasette bir hafta çok uzun 
bir zamandır. Avrupa Parlamentosu seçimlerine ise daha bir 
ay var.

“Tarih jenerasyonumu;  
Notre Dame’ı yeniden inşa 

etmek için elinden gelenin en 
iyisini yapan hatta belki onu, 
barışın ve güzelliğin evrensel 

bir sembolü olarak eskisinden 
de güzel yapan bir nesil olarak 

yazsın isterim.”

Emmanuel Macron
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Yetenek Konusunda 
Dünyanın En 
Rekabetçi Kentleri

INSEAD’ın Adecco Group ve Tata Communications ile 
birlikte her yıl hazırladığı Küresel Yetenek Rekabeti Gücü 
Endeksi sonuçları yayınlandı. Sonuçları INSEAD Konuk 
Strateji Profesörü Felipe Monteiro ve INSEAD Küresel 
Endeksler Yönetici Direktörü Bruno Lanvin yorumluyor.
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“Yetenek konusunda en rekabetçi ABD kenti hangisidir?” diye 
sorulsa, pek az ABD’li küresel listemizin tepesindeki kenti sa-
yardı: Washington D.C.(1). Genellikle (siyasi) bir bataklık ola-
rak görülen Washington büyük metropolitan bölgesi, aslında 
sunabileceği çok şeye sahip. Büyük Washington bölgesi, mü-
kemmel çevre kalitesi, büyük üniversiteler, bölgedeki etkileyici 
sayıdaki doktor ve elbette uluslararası organizasyonların varlı-
ğı sayesinde yetenek rekabeti açısından mükemmel bir ortam 
sunuyor. 

Bu sıralama INSEAD’ın Adecco Group ve Tata Communications 
ile birlikte her yıl hazırladığı Küresel Yetenek Rekabeti Gücü 
Endeksi’ne dayanıyor. Endeks devletlere ve şirketlere, yete-
nek politikalarına ve strateji kararlarına yön verecek verileri 
sunuyor. Yetenek konusunda rekabet gücü, bir ülkenin (ya da 
kentin) verimliliğe ve refaha katkıda bulunan insan sermaye-
sini yetiştirme, çekme ve desteklemeye yönelik politikalar ve 
uygulamalar anlamına geliyor.

Küresel mobilite arttıkça, yetenekli bireyler hangi ülkeye git-
mek istediklerinden çok, hangi kente gitmek istediklerine 
odaklanmaya başlıyor. Kentler de yetenekleri çekmeye, elde 
tutmaya ve geliştirmeye yönelik kendilerine özgü yöntemler 
ve stratejiler geliştirmeye başlıyor. Bu yılki Küresel Kentler 
Yetenek Rekabeti Gücü Endeksi’ni üçüncü kez hazırladık. Ülke 

düzeyinde yetenek rekabet gücünü belirlemeye yönelik merke-
zi değişkenlerin yanı sıra, kentlerin küresel durumunu ortaya 
koyan spesifik bir ölçüt de kullandık. 

Bu yıl endeks daha da genişleyerek 90 kentten 114 kente çık-
tı. Bu yıl Avrupa dışındaki kentlerin sayısını artırmak amacıyla 
özel bir çaba harcadık. 2019 yılında Avrupa dışındaki kentlerin 
sayısı -dünya genelinde 63- Avrupa kentlerinin sayısını aştı. İlk 
20 kent üç kıtaya yayılmış durumda. Bunların beşi Amerika, 
dördü Asya ve 11’i Avrupa’da bulunuyor. 

Sıralama Nasıl Yapıldı?
Kentlerin sıralamasını belirlemekte kullandığımız metodoloji, 
yetenekle bağlantılı kapsamlı değişkenleri içeriyor. Kullanılan 
verilerin ve değişkenlerin tam listesini raporda bulabilirsiniz. 

Kentlerin yeteneklere olanak sunma konusunda ne kadar ba-
şarılı olduğunu ölçmek amacıyla zemin hazırlama, Ar-Ge har-
camaları, internet erişimi olan hane sayısı, Forbes Global 2000 
şirketlerinin varlığı gibi boyutları ele aldık. Yetenekleri kendine 
çekme konusunda kentlerin kişi başına düşen GSYH’sini, ya-
şam kalitesini ve çevre kalitesini dikkate aldık. Bir kentin yete-
nekleri ne kadar geliştirdiğini ölçmek için büyük üniversitelerin 
varlığına, üniversite mezunlarının oranına ve sosyal ağlardaki 

Y
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bireylerin oranına baktık. Bir kentin yetenekleri elinde tutma 
konusunda ne kadar başarılı olduğunu belirlemek amacıyla ki-
şisel güvenlik, yüksek doktor oranı ve makul fiyatlı konut ola-
nağını inceledik. Bir kentin ne kadar global bir kent olduğunu 
işgücünün  ne kadarının yükseköğrenim gördüğüne, havaalanı 
bağlantı olanaklarına ve uluslararası organizasyonların varlığı-
na bakarak belirledik. 

Rekabet konusunda rekabetçi bir ortam yaratabilmek için bü-
tün bu boyutların bir araya getirilmesi gerekir. Ancak, önce-
likler kentten kente değişiklik gösteriyor. 2019 yılı raporunda, 
ortağımız Adecco insanların kendileri açısından en önemli ye-
tenek değişenleri açısından en uygun ülke ya da kentin hangisi 
olduğunu belirlemesine yardımcı olmak amacıyla bir Yetenek 
Konumlandırma Sistemi geliştirdi. 

Kentlerin Önemi Nedir?
Şirketler yaşam kalitesi ya da güvenlik konusunda bir şey ya-
pamaz –bu kentlerin yapabileceği bir şeydir. Listemizin zirvesi, 
küresel yetenekleri çekme ve itibarını artırma konusunda ayak 
izini genişleten kentlerden oluşuyor.

Metropoller (nüfusu 1 milyondan fazla kentler) “doğal” ve ge-
nellikle tarihten gelen avantajlara sahiptir. Büyük sektörler 
genellikle büyük kentlere yönelir -Londra’daki (14) finans sek-
törü ya da San Francisco (12) yakınlarındaki Silikon Vadisi gibi. 
Önemli üniversiteler de eskiden beri Boston (6) ya da Zürih (5) 
gibi büyük kentlerde kuruludur.

Birkaç yüz bin nüfusa sahip orta büyüklükteki kentler de çe-
vik olabilir ve inovasyon kültürüne sahip olabilir. İrlanda’daki 
Dublin (35) ya da İspanya’daki Bilbao (44) gibi gelişmekte olan 
kentlerin sergilediği dinamizm, aktif kültürel ortamlar yarata-
rak, köklü merkezlerin avantajlarıyla rekabet edebilir. Yetenekli 
bireylerin dilediği yerde çalışabileceği düşünüldüğünde, fizik-
sel ve teknik bağlantı olanakları ve yaşam kalitesi de küçük 
kentlerin avantajları arasında sayılabilir. 

Asya Yükselişte
İlk kez bir Asya kenti -Seul (10)- endekste ilk 10’a girdi. Listeye 
giren Asya Pasifik bölgesindeki 29 kentten 11’i Çin’de yer alıyor. 
Asya kentlerinin küresel yetenek radar ekranındaki yükselişi-
nin, Asya ülkelerinin akıllı kentler kurma çabalarına paralel bir 
şekilde önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. 

Yeteneklere olanak sunma konusunda dünyada ilk sırada yer alan 
Seul, vatandaşların kamu politikalarının tasarımına katılımını sağ-
lamak amacıyla bir inovasyon bürosu kurmuş durumda. Politika 
yapıcılar yetenek dostu ortamlar yaratılması açısından hayati bir 
önem taşıyor. Bu Kore kenti de birçok uluslararası yetenek açısın-
dan öncelikli bir konu olan yaşam kalitesine odaklanıyor. 

Yabancı yatırımcılar açısından cazip bir kent olan Taipei’de (15) 
geçen yıl, Amazon Web Services (AWS) İnovasyon Merkezinin 
kurulmasına karar verildi. AWS, bu platformu yazılım konu-
sunda bir temel olarak gören Tayvan’daki yeni girişim çevrele-
rinin gözünde saygın bir konuma sahip.
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Singapur (17) ülke olarak her zaman ilk üçte yer alıyor. Anca 
diğer global kentlerle kıyaslandığında ortaya biraz farklı bir 
sonuç çıkıyor. Sonuçta kentler, yetenek konusunda rekabet 
ederken, bulundukları ülkelerin temel avantajlarından yararla-
nır: Ekonomik büyüme oranları ülke ortalamasından çok daha 
yüksek olabilir; coğrafi konuma, kültüre ya da yaşam kalitesine 
bağlı spesifik avantajlar söz konusu olabilir. Singapur’un mü-
kemmel eğitim sistemi yetenek gelişimine katkıda bulunuyor. 
Singapur aynı zamanda dünyanın en güvenli kentleri arasında 
yer alıyor. 

Çok sayıda Forbes Global 2000 şirketine ev sahipliği yapan 
Japonya’nın başkenti Tokyo (19) yetenekleri de kendine çekiyor. 
Singapur’da olduğu gibi, Tokyo’nun mükemmel kişisel güven-
lik puanı da yetenekleri elinde tutmasına yardımcı oluyor. 

Kentlerdeki Girişimci Yetenek
Bu yılki Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nin ana teması olan gi-
rişimci yetenek, küçük şirketlerin büyüklere oranla daha mo-
bil olması bakımından, kentlerin yetenek stratejileri açısından 
kritik öneme sahip. Yerel yönetimler Paris’teki (9) Station F ya 
da Abu Dabi’de (55) yeni açılan Hub 71 gibi kuluçka merkezle-
rinin kurulmasına odaklanıyor. Seul benzeri başka kentler de 
doğrudan yeni girişimcileri hedefleyen “inovasyon bölgeleri” 
sunuyor.

Akıllı kentlerin, büyüyebilmek için girişimci yeteneği, 
Kopenhag’daki (2) ve Lizbon’daki (45) atık yönetimi gibi günde-
lik problemlerin çözümünde kullanması gerekiyor. Kopenhag 
atıklarının sadece yüzde 2’sini çöplüklere gönderiyor. 1980’li 
yıllardaki hava kirliliği kaygıları atıkların enerjiye dönüştürül-
mesini ve geri dönüşüm programlarını teşvik eden düzenleme-
leri ortaya çıkardı.

Kentlere Yönelik Kilit Mesajlar
Endekste, farklı değişkenler arasında pozitif bir geribildirim 
dönüsü olduğunu gördük. En yüksek korelasyon yeteneklere 
olanak sunmak ve yetenek yetiştirmek ile yetenekleri kendine 
çekmek ve küresel değişkenler arasında bulunuyor. Bu yetenek 
değişkenleri arasındaki ilişki, kentler açısından verimli bir dön-
gü yaratabilir. Örneğin, yüksek gelir düzeyi, internet erişimine 
sahip hane sayısını artırabilir. Bu durum daha kaliteli eğitim 
ve sağlık hizmetlerine, bu daha cazip bir çevreye, cazip çevre 
ise daha yüksek maaşlı işlere yol açar. Yetenek değişkenlerinin 
herhangi birinde başarılı olan kentlerin, diğer değişkenler ko-
nusunda da başarılı olma olasılığı artar. 

Yetenek değişkenleri konusundaki olumlu performansın diğer 
değişkenlere de yayılması gibi, en başarılı ülkeler ile bu ülke-
lerdeki kentler arasında da doğal bir bağlantı vardır. Kentlerin 
genellikle ülkedeki toplumsal, politik ve ekonomik ortamı pay-
laştığı düşünüldüğünde, bu durum şaşırtıcı sayılmaz. Örneğin 
küresel sıralamada 30’üncu olan Kore, özellikle yeteneklere 
olanak sunmak bakımından iyi bir performans sergiliyor -tıpkı 
Seul gibi. 

Her kentin yetenek konusundaki rekabet gücünü artırmak-
ta yararlanabileceği kendine özgü güçlü yanları var. Örneğin 
Bangalore (89) yetenekleri elinde tutma konusunda dünyada 
ilk sıralarda yer alıyor. Politika yapıcılar kentlerinin güçlü yön-
lerini keşfettikçe ve bu yönleri daha da güçlendirdikçe, kentler 
büyümeye devam edecektir.

Endeks, kentlerin yetenek politikalarını ve stratejilerini şekil-
lendirmenin yanı sıra yeteneklerin geliştirilmesine, çekilme-
sine ve elde tutulmasına yönelik yaratıcı yöntemler benim-
seme konusunda önemli bir rol oynamaya devam ettiğini 
gösteriyor.

1 Washington D.C. (ABD)
2 Kopenhag (Danimarka)
3 Oslo (Norveç)
4 Viyana (Avusturya)
5 Zürih (İsviçre)
6 Boston (ABD)
7 Helsinki (Finlandiya)
8 New York (ABD)
9 Paris (Fransa)
10 Seul (Güney Kore)

11 Stockholm (İsveç)
12 San Francisco (ABD)
13 Seattle (ABD)
14 Londra (İngiltere)
15 Taipei (Çin)
16 Cenevre (İsviçre)
17 Singapur (Singapur)
18 Brüksel (Belçika)
19 Tokyo (Japonya)
20 Münih (Almanya)
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