
Fütüristler Zirvesi 2008 Gerçekleştirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen Fütüristler Zirvesi 2008, farklı konuşmacıları ve etkinlikleriyle dikkat
çekti. “Fütüristler Zirvesi’nden sonra
gelecek algınız asla eskisi gibi olmayacak”
sloganıyla hayata geçirilen ve ana sponsorluğunu Bahçeşehir Üniversitesi’nin üstlendiği zirveye
çok sayıda işadamı, yönetici, öğrenci ve medya mensubu katıldı.

  

M-GEN Gelecek Planlama Merkezi tarafından düzenlenen Fütüristler Zirvesi 2008’in onur
konuşmacısı çağımızın Leonardo da Vinci’si, Jacque Fresco, bugün yaşanan sorunların
aslında politik ya da ekonomik değil, teknik olduğunu ve sosyal örgütlenme biçimlerinden
kaynaklandığını söyledi. Dünyayı ve kendimizi daha akıllı yönetmeyi beceremezsek daha iyiye
değil, daha kötüye gitmemizin beklenmesi gerektiğini belirten Jacque Fresco, “Dünyada aslında
kesin sınırlar yok, kaynakları ortak kullanıyoruz. Bu nedenle her ulusun geleceğini iyi planlaması
gerekir. Geleceğini planlayan uluslar, planlamayan uluslara göre çok daha ileri seviyede olacak”
dedi.       
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Ulusların geleceklerini planlamaması halinde dünyadaki refah düzeyinin artmayacağınıbelirten Fresco, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Uluslar, mevcut sosyal ve ekonomik sistemler, kölelik ve borç kavramlarının olmadığırefah içinde bir dünya yaratmamızı sağlayabilecek teknolojik olanaklara maalesef ayakuyduramadı. Teknolojiden hep korkuldu. Oysa korkulması gereken teknoloji değil,teknolojinin suiistimal edilip kötüye kullanılmasıdır. Potansiyel bilim ve teknolojidenyararlanarak, sosyal sistemimizi, değerlerimizi ve davranışlarımızı olumlu yöndedeğiştirmemizi sağlayacak uygulanabilir bir proje yaratabiliriz ve bana göre şu andadünyanın en büyük eksiği budur.”    Geleceğin nasıl olacağına dair uygulanabilir bir vizyonumuz olmadığı sürece aynı hatalarıtekrarlayacağımızı ifade eden Jacque Fresco, bugün uygulanan finansal metodlarla kaynakkısıtlandığını, bunun da insanların refahını ve üretimini engelleyici bir yöntem olduğunu söyledi.Kaynakların akıllıca kullanıldığında, tüm ulusların bolluk içinde yaşayacağını belirten Fresco,“Doğal kaynaklara dayalı küresel bir ekonomi yaratabiliriz. Var olan uluslararası ve sosyalproblemlerimize bir son vermek istiyorsak, dünyanın ve tüm dünya insanlarının ortak mirası olantüm doğal kaynakların korunması için çalışmalıyız” dedi.   “Kendi geleceğinizi keşfedin”Kişisel gelecek planlama metodunun yaratıcısı ve Türkiye’de M-GEN Gelecek PlanlamaMerkezi tarafından temsil edilen Dr. Verne Wheelwright ise, geleceğin değişimle ilgili olduğunuifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Şu anda herkes gelecekte nelerin farklı olacağını bilmek istiyor. Eski toplumlarda, gelecekgüçlüler için güç, diğerleri için yalnızca umudu temsil ediyordu. Ancak geleceği planlamak artıkhiç de zor değil.” “Size bugün kendi geleceğinizi nasıl keşfedeceğinizi göstereceğim” diyen Dr.Wheelwright, fütüristlerin genelde uzun vadeli düşündüğünü ve en az on yıl sonrasınıplanladığını söyledi. Dr. Verne Wheelwright, “Gelecek planlama yöntemleri ölçümlenebilirdir.Araştırmalarım, büyük kurumlar tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan yöntemlerinkolaylıkla bireylere ve ailelere uygulanabildiğini gösteriyor. Buna ben ‘Kişisel Gelecek’diyorum. ‘Kişisel Gelecek’ ile sağlanan gelecek yöntem bilgileri büyük kurum veorganizasyonlara da yararlı olacak düzeydedir” dedi.  “Genetik şaşırtmaya devam edecek”Fütüristler Zirvesi’nin diğer konuşmacısı Dr. Serdar Savaş da 21’inci yüzyılın en büyükgelişmelerine genetik biliminin damga vurduğunu söyledi. Genetik bilimi sayesinde insanlarıtehlikeli hastalıklardan korumanın yollarını ortaya koyabildiklerini ifade eden Dr. Savaş, “Genetikbilimi sayesinde çok kısa bir süre sonra insan ömrünü 120 yıla çıkarabileceğiz. Petrolünpabucunu dama atacak, gen teknolojilerine dayalı enerji kaynakları on yıl içinde günlükyaşamımıza girecek ve gelecekte de genetik bizi şaşırtmaya devam edecek” diye konuştu.  Zirvenin konuşmacılarından şair-yazar Yelda Karataş ise, insanın imge, gözlem ve deneylerininbileşkesinin, değersel bir altyapı birikimi oluşturduğuna dikkat çekti. “Yarın bilinmezlerle dolugibi görünse de bugünü nasıl kuruyorsak yarını öyle beklemeliyiz” diyen Yelda Karataş, hemtoplum hem de birey olarak rastlantının kendine özgü cilvesini asgariye indirgemek için dünden,bugünden ve yarından sorumlu olduğumuzu ifade etti.  WWF Türkiye Başkanı Akın Öngör ise zirvede yaptığı konuşmada, çocukların gelecekleriniplanlayabilmeleri için, onlara yaşanılır bir dünya bırakmamız gerektiğini söyledi. Bunu sağlamakiçin insanların doğa ile uyum içerisinde yaşayabileceğine inanması gerektiğini ifade edenÖngör, “Ancak bu sayede Türkiye’nin ve dünyanın biyolojik çeşitliliğin korunabilir ve doğalkaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlanabilir” dedi.  Fütüristler Zirvesi 2008’in açılış konuşmaları ise M-GEN Gelecek Planlama Merkezi KurucusuUfuk Tarhan, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel,Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Arıboğan, Tüm Fütüristler Derneği Başkanı AlphanManas tarafından gerçekleştirildi.  Zirve konuşmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü CemTarık Yüksel’in yaptığı panelde ise konuşmacılar katılımcıların gelecekle ilgili sorularınıcevapladı.  Zirvenin sonunda Jacque Fresco’nun açık artırmayla satılan Sea City adlı eseri, Jacque Frescotarafından sahibine verildi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen karikatür yarışmasında dereceyegirenler de ödüllerini Jacque Fresco’nun elinden aldı. Fütüristler Zirvesi 2008 kapsamındaaçılan seramik sergisi ve dans gösterileri katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.  http://www.gozlemgazetesi.com.tr/haberdetay.asp?ID=2281
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