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DEMEÇ

İnsanoğlunun Geleceğinin sürdürebilmesi Hakkında Dünya Düşünürleri Paneli

Dünya genelinde insanlar savaş ve şiddete karşı olup arkadaşlık, dayanışma, hoşgörü ve
barıştan yanadırlar.(Birlemiş Milletler Genel Meclisi nin 52/13 nolu kararıyla 2001-2010 yılları
arasındaki 10 yıllık dönem “Dünya çocukları için Uluslar arası Barış ve Şiddetden Kaçınma
yılları” olarak oybirliği ile kabul edilmiştir)
Prof. Dr. Timi Ecimovic tarafından hazırlanmıştır.
15 Ağustos 2011 Dünya Düşünürleri Forumunda, Ansted University, Baş Prof. Dr. Roger Haw
Boon Hong, Penang, Malaysia,SEM İklimsel değişiklik Enstitüsü, Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg.
Medosi, Korte, Slovenia, Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) ve Çocuk hakları Savunma
Organizasyonu, Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal, Canada, Konsolos Dato’ Dr. Ang Ban
Siong (Malaysia), Dr. Nixon Yap (Malaysia), Professor Tang Shui Yuan, Çinin Xiamen
şehrindeki “1. Uluslar arası Yer kabuğu ve Okyanusları Koruma Konferansı” toplantı başkanı
ve Dr. Garfield Brown, Güney Afrika, paneli aşağıdaki gibi kurmayı önerdi:
Dünya Düşünürleri Forumu açılmış olup,yeni panel konusu: “İnsanoğlunun Geleceğinin
Sürdürülebilmesi Hakkında Dünya Düşünürleri Paneli” dir. Kısaltma ismi ise “WTP-SFM” dir.

Adres: at Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenya.
Akademisyenler, Bilim adamları,Çalışanlar,İdari makam ve Hükümet yöneticileri ve diğer bir
çokları yanında SEM İklimsel Değişiklik Enstitüsü Ansted Üniversitesi Ailesi ve Saygıdeğer
Dünya Düşünürleri Forumu üyeleri de bu demeci desteklemektedir.
Bu demecin teorik ve pratik geçmişi için “Sürdürülebilir Gelişim” ve “Sürdürülebilir
İnsanoğlunun Geleceği” çalışmalarının içerisinde bulunabilir. “Sürdürülebilir İnsanoğlunun
Geleceği” üçlemesi hakkında Ecimovic ve bir çok bilim adamı 21.yy ın ilk 10 yıllık
periyodunda teorik geçmişi hakkında çalışmışlardır. Detaylı bilgiye www.institutclimatechange.si adresinden ulaşılanabilinir.

Demecin katılımcıları ve çalışanları gönüllü olarak çalışmışlardır. Birleşmiş Milletler, ulusal
hükümetler, uluslar arası işletmeler, uluslar arası enstitüler,ulusal enstitüler,eğitim enstitüleri
ve diğer enstitüler bu konuda işbirliği yapmak için davet edilmişlerdir.
Bu demeç, global insan topluluğuna ( 7 milyarın üzerinde insana) haklar verir ve sosyal
sorumluluklar bekler. Hedef küresel insan topluluğunun, küresel sürdürülebilirliğini
sağlamaktır. Küresel sürdürülebilirlik,sürdürülebilir toplumsal tekniğinden sürdürülebilir bir
gelecek için geçiş tekniğidir. Birleşmiş Milletler ve diğer ajanslar özellikle UNEP ve UNESCO
nun insanlığın sürüdürülmesi amacıyla işbirliği yapmalarından dolayı kıvanç duyulmuştur.
Bizim kişisel hayatlarımız oldukça kısa ve bu hayatın değer ve anlamı sürdürülebilir sayılır ta ki
insan projesinin bölünmez parçaları oldukları sürece.
Bizler insan oğlunun sürekliliğini
sağlamak için elimizden gelen yapmalıyız çünkü sürekliliğin parçasıyız ve süreklilik
torunlarımızı ve gelecek nesillerimizi içerir. Her bir birey, diğerinden ve geleceğinden
sorumludur.
Bu panel, katılımcılara tanışma ve beraber çalışma imkanı sunmaktadır.(sanat, bilim, kültürel
aktivite ve barış projeleriyle).. Bu platformun başlıca amacı dünyanın çeşitli yerlerindeki
insanlar arasında anlayış ve hoşgörü oluşturabilmek ve dünya barışına ve tanıtımına katkıda
bulunabilmektir. Irk cinsiyet dil din ayrımı yapılmaksızın bu platform her türlü katılmcıyı
hoşgörüyle kabul etmektedir. Dünya Düşünürleri, İnsaoğlunun sürdürülebilirliği paneli tüm
dünyadaki insanların hak ve özgürlüklerini baz alır. Bu doğrudan doğruya UNESCO nun “Barış
Kültürü“ projesine aktif katılımıyla ilgilidir.
Dünya Düşünürlerinin İnsanoğlunun Sürdürülebilirliği forumunun görevi tüm sivil toplum
kuruluşları, bakanlıklar, devlet daireleri, bilimsel ve kültürel kuruluşların yanı sıra enstitüleri,
çeşitli kuruluşlar, müzeler, üniversiteler, vakıflar, sendikalar, dernekler, ticari kuruluşlar ve
diğer kuruluşlar içindir.Aynı zamanda pratik, örgütsel ve bilimsel olarak kültürel, halk, sanat,
kültür faaliyetlerini tanıtmaya kendini adamış bireyler içindir.
Bu demeç biz insanlara birtakım haklar verirken, tüm insanlık alemi olarak (7 milyar kişi)
bizden sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemizi bekler. Amaç küresel olarak insan
oğlunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Küresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişim
sosyal tekniğinden, sürdürülebilir gelecek sosyal tekniğine bir geçiştir.
Birleşmiş milletlerin (UN) bir çok ajansı özelikle UNESCO ve UNEP başta olmak üzere,
insanoğlunun geleceğinin sürdürülmesi amacında işbirliği yapmaktan kıvanç duymaktadır.
Tüm dünyadaki insanlar, birinin ihtiyacı olduğunda yardım etmekten sorumludurlar. Birçok
kültürel vakıf, bilimsel, sanatsal kuruluşlar ortak (yerel ve uluslar arası düzeyde) çıkarların
gelişmesine destek vereceklerdir.
Biz “Dünya Düşünürlerinin İnsanoğlunun sürdürülebilir Geleceği” panelinin sadece insanlara
haklarını bildirmeye katkıda bulunduğunu düşünmüyoruz aynı zamanda bu çokkültürlülük
sosyal toplumda insanların problem çözmesinde de rol oynamaktadır.
Dünya Düşünürlerinin İnsanoğlunun sürdürülebilir Geleceği” paneli aşağıdaki kategorilerden
oluşmaktadır. Bu panelin amacı tüm dünyanın bu kategorileri tanınmasını sağlamaktır.
1. Geleneksel Kültürün karakteristik yapısı

2.
3.
4.
5.
6.

Modern toplumda Geleneksel kültürün etkisi
Geleneksel Kültür ve Kültürel çeşitlilik
Geleneksel Kültür ve Kültür Hakları
Geleneksel kültür ve çokkültürlülük
Geleneksel kültürün, sistematik genel kültür çerçevesinde tanıtımı,Geleneksel kültürün
değişimi sistemizasyonu, geleneksel kültürün ilgili forumla bölgesel işbirliği ve
geleneksel kültürün kültür endüstrisine bağlı gelişimi

1.)Geleneksel Kültürün karakteristik yapısı
Geleneksel kültür insanlar tarafından deneme yoluyla edinilmiş yaşam tarzının sonucudur.
Geleneksel kültür insanların doğa ile etkileşimleri sonucu birbirlerine yabancılaşmadıkları,
manevi kültürün maddesel kültürden daha fazla takip edildiği kültürdür.
2.)Modern toplumda Geleneksel kültürün etkisi
Modernleşme ve endüstrileşme,modern toplumun birtakım engel ve sorunlarla karşılaşmasına
neden olmaktadır. Örnek olarak doğanın gelişi güzel fetihlerle ekosistemlerde oluşan daralma,
doğal afetler, dünya marketlerindeki daralma, zenginliğin dengesiz dağılımı,insanların birbirine
yabancılaşması, insan hayatını yönetmesini zorlaştırmaktadır. Bu durumda Geleneksel kültür
modern toplum insanın hayatını kolaşlaştırmada problemleri çözmede önemli rol oynamaktadır.
Özellikle Doğu Asya Konfüçyus kültürlerinin inanç ve saygı değerleri,nesiller arasındaki
düşmanlığı ve güvensizliği ortadan kaldırırarak insanlar arasındaki haysiyetin kurtarılmasını
sağlamaya yardımcı olur.
3.)Geleneksel Kültür ve Kültürel çeşitlilik
Geleneksel Kültür ekolojik ve coğrafik çevreye kendini adapte eden, insanların iletişim ve
etkileşimleri sonucu oluşur. Bu nedenle şöyle de denebilir; geleneksel kültürün altında yatan
bölgesel ve dünya kültürlerinin çeşitliğidir.
4.)Geleneksel Kültür ve Kültür Hakları
Ulusların bileşenlerinde kültür gibi sosyal ve kültürel hayatlarda vardır.Bunların, geçmiş ve
güncel kültürleri kabul edebilmek ve özgrülüklerini yaşayabilmek için haklara sahip
olmalıdırlar.Geleneksel kültür geçmişle ilişkilendirildiği için, geleneksel kültüre her zaman her
yerde ulaşabilmek adına kültürel politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
5.)Geleneksel kültür ve çokkültürlülük
Bizim kültürle olan etkileşimlerimiz ve ilişkilerimiz diğer kültürleri de anlamaızı
sağlar.Böylece farklı bölgeleri ve insanlarını daha iyi anlamamızı sağlar. Geleneksel kültürel
vurgu ve sanata bir bölgenin kendine özgü kültürel ve ahlaki yapısını korumada daha fazla
ihtiyaç vardır.
6.)Geleneksel kültürün Tanıtımı Planları
Yukarıda belirtildiği üzere Geleneksel kültür büyük anlam ifade etmektedir ve tanıtımı için
aşağıda bir takım bilgiler verilmiştir. Hükümetlerin, çeşitli kurum ve kuruluşların bunun
tanıtımı için işbirliği yapmaları tavsiye edilmektedir

.
(I) Geleneksel Kültürün Değişimi Sistemizasyonu ve Bölgesel İşbirliği
Geleneksel kültürün değişimi çok kültürlülüğün tanıtımı içinde önemli bir değerdir. Şimdiye
kadar değişimi sistematik bir şekilde yapılmıyordu ve kimi zaman insanların diğer geleneksel
kültürlerle etkileşimi sağlanamayabiliyordu. İnsanların değişimleri eşit oldukları haklarını
yaşayabilmesi ve diğer kültürlerle temasa geçebilmesi için daha fazla kurumsal ve bölgesel
işbirliği sağlanmalıdır.
(II) Geleneksel Kültürün Genel Davranışı- İlgili Forum
Bu forum düzenli olarak Geleneksel kültürün anlaşılmasının arttırılması ve insanoğlu için
küresel olarak dünya barışına katkıda bulunabilmek dünyadaki geleneksel kültür çeşitliliğin
korunması ve böylelikle çok kültürlülüğün kabul edilmesi ve ulusların ve toplulukların
geleneksel kültürün önemini algılaması için düzenli olarak sürdürülmelidir.
(III) Geleneksel Kültüre Bağlı Olarak Kültür Endüstrisinin Gelişimi
Modern toplumda Geleneksel kültürün sürdürülebilmesi için onun avantaj sağlayan rekabet
gücü topluluğun yaşamında temin edilmeli. Ayrıca halk sanatları, zanat gibi kültürel endüstri
değerleri Geleneksel kültür ile beraber geliştirilmelidir. Kültür endüstrisi modern yaşamı
etkilemektedir. Tüm bu kültürel değerlerden özellikle Geleneksel kültür toplumların kültürel
ihtiyaçlarını tatmin etmeye katkıda bulunmalıdır.
Küresel insan toplululğunun içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çeken ve bu topluluğun
karakterize edilen küresel sürekli bir çevre ve bilinciyle daha iyi bir yarın oluşturulması için bu
demeç profesyonel bir üründen daha önemlidir. Bu demeç insan oğlunun sürdürülebilir
geleceği için bir yolun başlangıcı, insanların dünya toprakları uyum içinde yaşaması için
başlangıçtır. Bu bizim torunlarımızın yaşamlarına bir katkıdır. Birleşmiş Milletler (UN) ve
yerel hükümetlerin bugünün ötesine geçerek insanoğlunun geleceğinin sürdürülebilmesi için
gerekli değişimlerin yapılması için işbirliği yapmalıdırlar. Bunun için Küresel/Gezegensel bir
bakış açısına, liderliğe ve değerlere ihtiyacımız var.
Zamanımızı sürdürülebilir geleceğimiz için çalışmak için zengileştirmeliyiz.Ayrıca bireysel ve
toplumsal sorumlukular altında, hünerli, küresel, insanlığa liderlik edebilecek insalara
ihtiyacımız var. Bizler saygı, barış etik ve ilimi desteklediğimiz gibi doğru Bilimsel Doğa
bilimlerini ve insani bilimleri de desteklemek zorundayız.
Insanoğlunun sürdürülebilir Geleceği ve bu demecin küresel tanıtım düşüncelerini görmeyi arzu
ediyorum.
Prof. Dr. Timi Ecimovic

